Nota de Premsa
CASAL DE CIRC I JOCS TEATRALS· NADAL ’13 · MATARÓ

Torna el Casal de Nadal a l’Espai Casal Aliança dedicat
al CIRC i als JOCS TEATRALS
Entre el 23 de desembre i el 3 de gener de 10 a 13h i de 15 a 18h els participants practicaran un
munt d’activitats del món del circ i el joc teatral a càrrec d’especialistes en la pedagogia del CIRC i
el TEATRE. La inscripció és oberta i les modalitats d’inscripcions són variades.

Gaudir de la màgia del circ i el teatre durant les vacances de Nadal
Després de la bona experiència de l’any passat, valorada amb la nota d’excel.lent per part dels 32
participants que van formar-ne part i les seves famílies, torna el Casal de Nadal dedicat al CIRC i als
JOCS TEATRALS del 23 de desembre al 3 de gener. El Casal és obert a tots els nens i nenes de 3 a 12
anys que vulguin gaudir i aprendre durant les vacances nadalenques tan si opten per venir un dia,
matins, tardes o tot el casal.

Jugar a ser artistes de circ i actors de teatre
Organitzat per Aliança Mataró, mútua de salut amb obra social, i Circulant, circ en moviment,
responsable de la programació de circ Mataró, circ al casal!, i amb la participació de la companyia
de circ Los Herrerita, s’ofereix un casal per gaudir d’unes vacances ben rodones, divertides i
formatives i apropar i practicar la descoberta del circ i el teatre als infants i joves.
A través del centre d’interès proposat, la reobertura d’un teatre que ha estat tancat, els
participants jugaran a ser aprenents de circ, d’actors i actrius, de tècnics, d’escenògrafs,
maquilladors i vestuaristes.
Els especialistes de circ seran la Cia. Los Herrerita, professors de l’escola infantil i juvenil de circ de
l’Ateneu de 9 Barris, que ens faran practicar un munt de disciplines com el trapezi, la bola
d’equilibri, el cable i els malabars, i amb pedagogs del teatre descobrirem com moure’ns,
maquillar-nos, o tot allò que cal fer per començar una funció.

Casal de Circ i Jocs Teatrals a l’Espai Casal Aliança
Pensat per a què els dies no festius els infants i joves gaudeixin del circ i del joc teatral el casal té un
total de 36 hores i un preu de 110€ (3€/h). Les inscripcions ja son obertes i segons els inscrits
s’organitzarà per grups d’edat.
També s’ofereix la possibilitat d’inscriure’s només matins, només tardes o per un dia. Les activitats
són pensades per començar i acabar a cada franja. Els preus segons modalitats son: Matins 70€ ( 21
h), Tardes 50€ (15 h) i modalitat Dia 20€ (6 h).

L’Espai Casal Aliança es troba al centre de Mataró, Bonaire 25, espai polivalent i teatral i equipat
amb calefacció. L’arribada i sortida es a la mateixa adreça i l’equip el formen educadores,
monitores i especialistes de circ i teatre.
Calendari
Del 23 de desembre de 2013 al 3 de gener de 2014
(24 i 31 només matí)
Di es d’activi tat: 23 (M i T), 24 (M), 27 i 30 (M i T) i 31 de desembre (M).
I 2 i 3 de gener (M i T)

Horari
Matins de 10 a 13h i Tardes de 15 a 18h
Edats
De 3 a 12 anys
Per edats diferents, consulteu-nos.
Preu

110 € Tot el Casal de Circ (36h)
Modalitats: 70 € Matins (21h) 50 € Tardes (15h) 20 € 1 dia (6h)
10% descompte SOCIS ALIANÇA MATARÓ i inscripció germans*
* descomptes no acumulables
Inclou ús dels materials i assegurança d’activitat
Lloc
Espai Casal Aliança Mataró ( Bonaire, 25) Sala polivalent i teatre. Equipat amb calefacció.
Informació i Inscripcions
Trucant al tfn. 616 504 410 i escrivint a casaldecircmataro@gmail.com
I us enviarem el full d’inscripció i de pagament i el calendari d’activitats
Inscripcions fins el 18 de desembre
+ info a www.circulant.cat i www.novali.org
Organitza Aliança Mataró i Circulant, circ en moviment! I amb la participació Cia Los Herrerita

+ informació : Jordina Blanch / Tfn. 616 504 410 / jordina@circulant.cat

