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INFORMACIÓ TEATRE MUSICAL, JAZZ I HIP HOP
Els cursos de teatre musical ofereixen als nostres alumnes la possibilitat de formar-se en interpretació i
cant, i poden complementar les seves classes de teatre amb classes de diferents estils de dansa per
esdevenir actors/actrius complets per al teatre musical.
No hem d’oblidar, però, que no cal tenir aspiracions professionals per gaudir d’aquests cursos. Són una
manera excel·lent de passar una bona estona, fer amics i viure un ambient artístic i enriquidor. A través
del teatre també aprenem a conèixer-nos millor a nosaltres mateixos, a descobrir sensacions noves i a ser
capaços de posar-nos al lloc de l’altre.
L’escola ofereix la possibilitat de formar-se també en un tipus de dansa més modern com el Jazz o el Hip
Hop. Les dues classes tenen una estructura semblant, tot i que l’estil de moviment és molt diferent.
Comencen amb un escalfament, a continuació es treballen els elements tècnics a través d’exercicis amb
música i s’acaba la classe amb una coreografia. Aquesta dinàmica i el ritme del propi estil fan que la classe
resulti molt divertida i adequada per a tots aquells que els agradi ballar.
Les persones que cursin més d’un mòdul o els combinin hauran de calcular la seva mensualitat a través de
la suma de totes les hores de classe, ja que tindran preus més reduïts.

TEATRE MUSICAL
TEATRE MUSICAL MINI
Alumnes de P-5 a 2n de Primària
Divendres de 17:30 a 18:45
TEATRE MUSICAL KIDS
Alumnes de 3r a 5è de de Primària
Divendres de 18:45 a 20:00
TEATRE MUSICAL JUNIOR
Alumnes de 6è en endavant
Divendres de 17:30 a 18:45

Recomanem als alumnes de musical kids i
junior que complementin les classes de
teatre amb classes de jazz, en aquest cas
serien:

TEATRE MUSICAL JUNIOR +JAZZ
Alumnes de 6è en endavant

TEATRE MUSICAL KIDS + JAZZ
Alumnes de 3r a 5è de de Primària

Divendres de 17:30 a 18:45 Teatre musical
Divendres de 18:45 a 19:45 Jazz

Dilluns de 18:45 a 19:45 Jazz (3r i 4t)
Dijous de 17:45 a 18:45 (5è)
Divendres de 18:45 a 20:00 Teatre musical

HIP HOP
HIP HOP MINI
Alumnes de P-5 a 2n de Primària
HIP HOP KIDS
Alumnes de 3r a 5è de de Primària
HIP HOP JUNIOR
Alumnes de 6è i 1r d’ESO
HIP HOP INTERMIG
Alumnes d’ ESO (segons nivell)
HIP HOP AVANÇAT
Alumnes a partir de 15 anys
(segons nivell)

Dimarts de 17:45 a 18:45
Dijous de 18:45 a 19:45
Dimarts de 18:45 a 19:45
Dijous de 17:45 a 18:45
Dimarts i dijous de 20:00 a 21:00

Dimarts i dijous de 21:00 a 22:00

JAZZ (es poden combinar les classes de més d’un grup, segons nivell)
JAZZ 2
Alumnes de 3r/4t de Primària

Dilluns de 18:45 a 19:45

JAZZ 3
Alumnes de 4t/5è de Primària

Dijous de 17:45 a 18:45

JAZZ 4
Alumnes 5è/6è de Primària

Dilluns de 18:45 a 19:45

JAZZ 5
Alumnes de 6è de Primària i ESO

Divendres de 18:45 a 19:45 i dilluns de 18:45 a 19:45

JAZZ INTERMIG
Alumnes d’ESO

Dimarts de 20:15 a 21:15

JAZZ AVANÇAT
Alumnes a partir de 15 anys

Dimecres de 18:45 a 19:45

