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AULA DE TEATRE i
ESCOLA DE NARRACIÓ ORAL (PARAULA VIVA) de la SOCIETAT CORAL EL MICALET
amb la col·laboració de l’Aula de Teatre de la Universitat de València

PROGRAMA D’INICI CURS 16/17
INFANTILS
CURS
INTERPRETACIÓ PER
A INFANTS

EDAT
6 a 13 anys

HORARI
de 11:00
a 13:30

DIES
dissabtes

COMENTARIS
Des de l’1 d’octubre fins
final de juny.

(Mari Carmen Saéz)

Mínim de 5 alumnes i màxim de 12. Cas d’inscriure’s de més, a partir del mínim, es dividirien en MENUTS
(6 a 8 anys) i GRANS (9 a 13 anys) i hi hauria un altre/a professor/a.
JOVES
CURS
EDAT
HORARI
DIES
COMENTARIS
COMPANYIA JOVE DE A partir dels 13 10:30 a
dissabtes Des de l’1 d’octubre fins
TEATRE S C MICALET
anys
14:00.
final de juny.
(Joaquim Amorós i Joanvi
Cubedo)

Dos professors. Joaquim Amorós d’Expressió Corporal i Comèdia de l’Art i Joanvi Cubedo d’Interpretació i
Veu. Muntatge d’un obra per a representar a juny al Teatre Micalet.
JOVES/ADULTS
CURS
EDAT
HORARI
DIES
COMENTARIS
TALLER DE DOBLATGE A partir dels 13 de 19:00 Dilluns.
Quatre sessions els dies 3,
NIVELL INICIAL
anys, inclòs
a 21:00
Doblatge 10, 17 i 24 d’octubre
(Francesc Fenollosa i Ten
adults
3, 10, 17,
i 24
d’octubre
Des del taller inicial es programaran, fins a juny, altres que aniran augment el nivell.
TALLER DE PARLAR A partir dels 13 de 20:3o a Dimecres Des del dimecres 5
EN VEU ALTA
anys, inclòs
22:00
i
d’octubre fins a juny
(ORATÒRIA)
adults
divendres
(Joanvi Cubedo)

Emprant mitjans audiovisuals pel que es grava la veu i la imatge, regalant a cada alumne, al
final del curs, tot l’enregistrat.
TÈCNIQUES DE LA
A partir dels 13 de 19:00 a Dimecres Cada setmana es fa una
VEU
anys, inclòs
20:30
i altre dia classe col·lectiva de 90
(Joanvi Cubedo)
adults
a elegir
minuts i una individual de
individual 30 minuts a decidir el dia i
ment
hora, per cada alumne, al
final de la classe col·lectiva
Des del dimecres 5
d’octubre fins a juny
Es realitza un seguiment diari i detallat de la evolució de cada alumne i, sessió a sessió, es
van ajustant el exercicis per aconseguir el màxim de qualitat del so de la veu.
ADULTS
CURS
EDAT
HORARI
DIES
COMENTARIS
LECTURES
+ de 18 anys
de 20:00
Dimarts i Des
del
dimarts
4
DRAMÀTIQUES
a 21:30
dijous
d’octubre fins a juny
(Joanvi Cubedo)

Sobre els textos guanyadors dels Premis Micalet de Teatre.
COMPANYIA NO
+ de 18 anys
de 22:15
dimecres i Des del dimecres 5
PROFESSIONAL DE
a 23:45
divendres d’octubre fins final de
TEATRE S C MICALET
juny.
(Joanvi Cubedo)

Es compaginen classes amb assajos, muntant i representant una obra.

CURS 2016 – 2017

2

PER TOTS ELS CURSOS
*INSCRIPCIÓ CONTINUA. Tots els cursos, menys el Taller de Doblatge que té inscripció
cada quatre sessions, i mentre no es cobresca el màxim establert, poden rebre noves
inscripcions. Abans de Nadals i de Falles, el cursos que no cobresquen el màxim establert,
faran convocatòria,
* El primer dia d’assistència duran justificant d'inscripció i FOTOGRAFIA de tipus carnet,
amb nom darrer.
* Les depeses de muntatge cara al públic son a càrrec de l'alumne i s'aproven en reunió
prèvia.
* Cal assistir a les classes amb roba i calcer còmode
* A partir de la tercera classe no s’admetrà l’assistència a cap alumne que no estiga inscrit
* Totes les classes son en valencià pel que l’alumnat, al menys, deu d’entendre’l i estar
disposat/da, si hi ha representació de cara al públic, a aprendre el text en la nostra parla.
Qui no parle valencià amb fluïdesa pot fer els exercicis en castellà.
* Les edats marcades son una indicació, per tant l’alumne/a i el professor/a poden
aprovar l’assistència d’un/a alumne/a a un curs d’altra edat. En el cas dels cursos d’adults,
si vol assistir un/a menor, és imprescindible un escrit d’un/a tutor/a aprovant l’assistència.
* L’alumne/a que injustificadament deixe de pagar un mes quedarà en suspens la seua
participació en el curs.
* Per a les inscripcions, qui justifique ser estudiant de la Universitat de València paga el
mateix com si fora soci.
PREINSCRIPCIONS
Qui vullga un altre curs als oferts o altres dies o altres horaris pot omplir el full de
preinscripció i, en cas de fer un número major de 6 alumnes i menor de 12 amb les
mateixes característiques, organitzar un curs i se li trucarà per que s'inscriga, tenint en
compte que el professorat de l'aula pot, a més a més, impartir els següents cursos:
INICIACIÓ AL TEATRE (joves o adults). TALLER DE TEXTOS PER A INFANTS; EXPRESSIÓ
CORPORAL; MIM I PANTOMIMA; ORTOFONIA VALENCIANA; HISTÒRIA DEL TEATRE;
LOCUSIONS; NARRACIÓ ORAL; CONTACONTES; MALABARS; TEATRE DE CARRER;
SALTIMBANQUIS; MONÒLEGS CÒMICS, etc...
INSCRIPCIÓ
Oficines de la Societat Coral El Micalet. C/ Guillem de Castro, 73. 46008 de
Valencia. De 18h. a 21h. de dilluns a divendres. Antics alumnes i de la Universitat de
València des de l’1 de setembre fins començament de cada curs i nous alumnes des del
15 de setembre fins al començament de cada curs.
NOMBRE D’ALUMNES PER CURS
- En general un mínim de 5.
- Tallers de doblatge un mínim de 10.
- Taller de parlar en veu alta i tècniques de la veu un mínim de 3.
- Màxim a criteri de cada professor.
INFORMACIÓ
Telèfons: 963836954- 607619085- auladeteatrescmicalet@gmail.com
(Joanvi Cubedo- Director de l’Aula)

