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TALLERS PER A ADULTS
04

TALLER DE CINEMA.
I PER QUÈ LES HEM DE VEURE?
A càrrec d’Obrador d’Històries
Dissabte 28 d'octubre
Us proposem un recorregut per la història
del cine a través de pel·lícules que l’han
marcat. En aquest monogràfic analitzarem
algunes de les pel·lícules clau de la història
del cine.
Debatrem a classe el punt de vista de cada
participant i buscarem altres formes d’acostar-nos a cada obra. Els títols escollits seran
de diferents èpoques, estils i països.
Preu del curs: 5 €
Data: Dissabte 28 d'octubre, d’11 a 14 h
Edat: Adults

TALLER D’ASTROLOGIA
A càrrec de Joan Comella
Divendres dia 3 i 17 de novembre
Taller d'iniciació a l'astrologia. L'astrologia
és l'estudi especulatiu de les influències
dels astres sobre el destí dels homes. Tradicionalment s'ha considerat una eina i un
coneixement mitjançant el qual a partir de
les posicions aparents dels astres, es pot
interpretar, comprendre i organitzar un determinat coneixement de la realitat i l'existència humana.
Preu del curs: 10 €
Data: Divendres 3 i 17 de novembre,
de 17.30 a 20 h
Edat: Adults

TALLER DE SÈRIES: MANUALS DE NARRATIVA
A càrrec d’Obrador d’històries
Dissabte 18 de novembre
En aquest seminari analitzarem algunes de les sèries claus dels últims
anys des d’un punt de vista narratiu. En mirarem l’estructura, l’argument, els personatges i tot allò que les converteixen en grans obres audiovisuals. Ens fixarem en aquells detalls que els donen uns acabats rodons, n’escoltarem la música i gaudirem de les imatges.
Parlarem de Los Soprano, Breaking Bad, The Wire, Game of thrones i
totes aquelles sèries que siguin autèntics manuals de narrativa.
Preu del curs: 5 €
Data: Dissabte 18 de novembre, d’11 a 14 h
Edat: Adults
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Preu del curs: 10 €
Data: Dissabtes 25 de novembre i 2 de desembre, de 17 a 20 h
Edat: Adults

TALLER PER A ADULTS I FAMILIAR

TALLERS PER A ADULTS
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TALLER D'INICIACIÓ AL RETOC FOTOGRÀFIC
AMB ADOBE PHOTOSHOP
A càrrec de Roger Lleixà
Dissabte 25 de novembre i dissabte 2 de desembre
En aquest taller intensiu de dues sessions es portarà a terme un recorregut per les eines més importants i els coneixements bàsics de l'edició
i retoc d'imatges mitjançant el programa Adobe Photoshop. Capes i
Ajustaments de Color, filtres i accions, o resolució i mida de la imatge,
són algun dels recursos digitals que s'analitzaran al llarg del taller.

TALLER CALENDARI D’ADVENT (ADULT I FAMILIAR)
A càrrec de l’Esther de Sa Botigueta
Dissabte 25 de novembre
Ja s’acosta Nadal, l'època de l’any més màgica per a tots els nens i les
nenes. Per anar-nos preparant, us proposem fer un taller per elaborar
un calendari d’advent personalitzat:
Dissenyarem 24 embolcalls diferents, alguns amb papers reciclats, i treballarem diferents tècniques sobre paper i cartró. Entre tots pensarem
què podem posar-hi a dins, a més d’alguna xocolatina o llaminadura.
Us animeu a venir a crear el vostre? En acabar el taller, tots els que hi participeu us en podreu endur un cap a casa. Només faltarà acabar-lo d'emplenar i ja el tindreu a punt per al dia 1!
Preu del curs: Gratuït
Data: Dissabte 25 de novembre, d’11.30 a 13 h
Edat: Adults, familiar
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TALLERS INFANTILS I FAMILIARS / GRATUÏTS
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TALLER DE GALETES DECORADES AMB FONDANT
A càrrec de Bimba’s Cake
Dissabte 28 d'octubre
El taller consta de la realització de 3 galetes decorades amb fondant i
amb els motius de la tardor: una castanya, una fulla de tardor i un bolet.
L'activitat està pensada per a mainada a partir de 6 anys.
Preu del curs: Gratuït
Data: Dissabte 28 d'octubre, de 12 a 13.30 h
Edat: A partir de 6 anys

TALLER FAMILIAR ACTUALITZACIÓ DEL NADAL
A càrrec d’AnimART Escola Taller
Dissabte 18 de novembre i dissabte 2 de desembre
En aquesta ocasió, Animart us proposa fer dues classes-taller diferents
sobre la idea d’actualitzar o modernitzar conceptes o elements nadalencs típics, però donant-los un aspecte i un aire més adient als temps
que corren i, sobretot, amb un alt component de manufactura, reutilització de materials senzills d’aconseguir i treball en família.
Preu del curs: Gratuït
Data: Dissabtes 18 de novembre i 2 de desembre, de 17 a 20 h
Edat: A partir de 6 anys
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Preu del curs: Gratuït
Data: Dissabte 16 de desembre, de 17 a 20 h
Edat: A partir de 6 anys

EXPOSICIONS A CA L’ANITA

TALLERS INFANTILS I FAMILIARS / GRATUÏTS
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TALLER FAMILIAR TIÓ DE NADAL
A càrrec d’AnimART Escola Taller
Dissabte 16 de desembre
Sabeu com van aparèixer els primers tions? Voldríeu tenir un minitió que
podreu portar a tot arreu com un trosset de Nadal de butxaca? Veniu a
crear un petit tió, únic, fet amb les vostres mans i al vostre gust.

PATRICIA SOLER
EXPOSICIÓ DE PINTURES
De l’11 de novembre al 10 de desembre,
a Ca l’Anita
Cicle Mirades Pròpies. Mostra d’artistes locals.
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h i
de 17 a 20 h. Dissabtes, diumenges i festius
de 12 a 14 h i de 17 a 20 h

OSCAR GARTÍN
EXPOSICIÓ DE PINTURES
Del 16 de desembre de 2017
al 14 de gener de 2018, Ca l’Anita
Cicle Mirades Pròpies. Mostra d’artistes locals.
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h i
de 17 a 20 h. Dissabtes, diumenges i festius
de 12 a 14 h i de 17 a 20 h
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Més informació:
Departament de Cultura i Festes.
Plaça de Catalunya, 8. Can Jordà, 2n pis.
Tel. 972 25 24 00 (ext. 558)
cultura@roses.cat
www.rosescultura.cat

Inscripcions:
Inscripcions: inscripcions obertes al
SAC de l’Ajuntament de Roses
o via web a inscripcions.roses.cat

