TALLER DE SETMANA SANTA 20

“Silenci, que comença l’espectacle “
Del 6 al 9 d’abril de 2020
La nostra proposta de Taller de Teatre Musical per a aquesta
Setmana Santa es basa en una activitat que absorbeix les tres
disciplines del Teatre Musical com ara: Cantar, Interpretar un text i
fer coreografies per a crear 30 minuts d'espectacle per a
representar, en viu i en directe, a les famílies al nostre auditori
preparat per a l'ocasió.
Adaptem les 3 disciplines segons l'edat. A partir de 6 anys
elaborem els diàlegs de les escenes amb els alumnes, fem jocs
d'interpretació i treballem el moviment per a crear les
coreografies.
Ells mateixos treballen també l'escenografia per a recrear l'ambient
de l'obra que representen.
No t'ho pots perdre!!!!!!!!
GRUP DE 3 A 5 ANYS
OPCIÓ A: 78€
OPCIÓ B: 125€
OPCIÓ A

De 9h a 13h

OPCIÓ B

De 9h a 15:30h (dinar inclòs)

Dinar solt: 9,50€
Possibilitat de permanència: 3€ per dia

GRUPS PER EDATS: DE 6 A 9 ANYS I DE 10 16 ANYS

OPCIÓ A

OPCIÓ B

OPCIÓ C

95€

132€

168€

HORARI TALLER

OPCIÓ A
OPCIÓ B
OPCIÓ C

De 9h a 13h30
De 9h a 13:30 i de 15:30h a 17:00h
De 9h a 17h (dinar inclòs)

Pagaments:
• Per garantir la plaça s’haurà d’abonar l’import total abans del
30 de Març 2020.
• Per a fer el pagament podeu venir a KiddyMusics de dilluns a
divendres entre les 09:30h i les 21h sense interrupció, o bé fer
un ingrés al següent número de compte: ES24-0081-0556-740001143922 Banc Sabadell
• A l’hora de fer l’ingrés no oblideu posar el concepte ‘Nom
complert de l’inscrit/a + Escenes teatre musical 2020

Descompte:
• La inscripció tindrà un 5% de descompte en el preu del Taller
pel segon germà i un 15% per a més germans (no s’aplicarà cap
descompte en el preu del dinar ni de les permanències).

Material necessari:
• Roba còmode i esmorzar
Documentació necessària:
• Fotocòpia de vacunes del nen/a
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor del nen/a

