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Cursos d’estiu

27 de juny
Manipulació de titelles, impartit per Glòria Arrufat, narradora i 
titellaire. - curs introductori de 7 hores – Horari: de 10 a 13,30 i de 16 
a 19,30. Matrícula: 45€ A partir de 17 anys

Del 2 al 10 de juliol
Introducció al teatre, impartit per Bienve Borràs, actriu i 
professora de teatre i Maria Pons Calvet, escenògrafa. - curs de 20 
hores, reconegut pel Departament d'Ensenyament – Horari : dies  
2, 6, 8 i 10 de 19,30 a 22,30 / dies 3,7 i 9 de 19,30 a 21,30.
Matrícula: 75€ A partir de 17 anys

Del 4 i 5 de juliol
Teatre gestual, impartit per Àngel Bonora, pedagog teatral – curs 
de 12 hores -Horari: dia 4 de 10 a 14,00 i de 16 a 20 i dia 5 de 10 a 14.
Matrícula: 68€ A partir de 17 anys

Del 13 al 17 de juliol:
Trapezi fix, impartit per Jordi Príncep, director de l'EtcA -curs de 
12 hores, nivell inicial-  Horari de 19,30 a 22. Matrícula 55€ A partir 
de 14 anys

4 de juliol:
Tastet de teatre i circ,  impartit per Jordi Príncep i Bienve Borràs. - 
taller de 3 hores de duració -Horari: 10,30 a 13,30 Matrícula: 15€�
Adreçat a joves de 11 a 16 anys

3 i 10 de juliol
Tallers de circ familiar, impartit per Jordi Príncep, director de 
l'EtcA. - taller de 2 hores-Horari: de 17,00 a 19,00
Matrícula: Gratuït Adreçat a nens de 3 a 10 anys. Cada nen ha de 
venir acompanyat d'un adult. Imprescindible inscripció prèvia.

del 24 de setembre al 22 octubre
«Curs de contacontes I»  impartit per Bienve Borràs, actriu i 
professora de teatre. - curs de 20 hores reconegut pel 
Departament d'Ensenyament – Horari de 17,30 a 20,30.
Matrícula: 65€ A partir de 17 anys

FESTICAM 2015

19 de setembre
Segona edició del Festival de Teatre i Circ d'Amposta Tot un dia 
d'activitats vinculades al teatre i el circ: tallers, espectacles, 
exhibicions...

FORMACIÓ REGULAR 2015-2016
Inici matrícula: juliol 2015
Inici classes: octubre 2015
Informació i matrícula a www.etca.cat // 657 931 625 

III NIT DE GÈNERES TEATRALS "Tragèdia i bufons”
19 de desembre
Nit de gèneres teatrals. Síntesi del treball trimestral abordant un 
territori dramàtic, a càrrec dels alumnes de segon de Formació 
bàsica en teatre 
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