GRUPS ESTABLES, ESPAIS I RECURSOS:

TALLERS AMB MakerConvent

ESPAI OBERT

MakerConvent és l‘espai de creació, producció i
fabricació digital del Convent. Dimarts de 17 a 19h
hi ha portes obertes.

Tens algun projecte entre mans i et falta un espai per
tirar-lo endavant? T’agrada ballar? I el teatre? Vols
fer un concert? O un cinefòrum? Vine!! Al Convent hi
tens lloc. A partir de 14 anys.

PROJECTE N’KONSTRUCCIÓ (*)

ENS TROBARÀS A:
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Comerç 36 | 08003 | Barcelona | 932 565 000

SEGUEIX-NOS!
conventagusti.com/jac
facebook.com/jovesaccioconventbcn
instagram.com/jacconvent
jac@conventagusti.com

INSCRIPCIONS
Inscripcions als tallers: a partir del 10 de desembre
Inici dels tallers: setmana del 14 de gener
Online: https://inscripcions.conventagusti.com
Presencialment: Dll a Dss, de 10 a 14 i de 16 a 20h.
Inscripció als grups (*): obertes tot l’any.
Els menors d’edat requereixen autorització:

conventagusti.com/tallers/autoritzacio-menors

Districte de
Ciutat Vella

Dijous de 17 a 19.30h.
Punt de trobada de noies i nois d’entre 10 i 14 anys.
Fem allò que ens motiva; teatre, jocs de taula,
sortides, còmic, tallers de cuina o cicles de cinema.
Estem N’Konstrucció constant, vine i proposa!

CLUB DELS INVENTORS amb MakerConvent (*)
Dimecres de 17.30 a 19.30h.
Espai per noies i nois de 10 a 16 anys. Has sentit
a parlar de MakerConvent? És un espai de creació
digital, amb impressores 3D i moltes eines més. A
través de la filosofia Maker podràs aprendre a desenvolupar idees en grup i et divertiràs jugant amb
diferents materials.

GRUP DE ROL
Divendres de 17.30 a 19h
Som un grup de nois i noies que ens trobem per
crear el nostre personatge i jugar a través d’una història de ficció. Ho vols provar? A partir de 12 anys.

ENDINSA’T AL MÓN MAKER
#makerconvent #creaciovisual
De 14 a 17 anys.
Dimarts de 17.30 a 19.30h
Del 12 de març al 2 d’abril
Professor: Òscar Martínez
Preu: 23,41€
Què és un Maker i què pot fer? Què és una impressora 3D, una CNC, un MakeyMakey, etc i com
funcionen? Ho pots descobrir en aquest taller.

CREACIÓ DE MONS AMB REALITAT
VIRTUAL AMB CoSPACES
#makerconvent #creaciovisual
De 10 a 16 anys.
Dissabtes de 10.30 a 13.30h
Del 2 al 23 de març
Professors: Jordi Martos
Preu: 35,11€
Creació d‘una experiència de Realitat Virtual. Podràs conèixer els aspectes bàsics dels videojocs
immersius i aprendre a programar objectes i accions
tridimensionals de manera senzilla.
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DANSA URBANA

CREACIÓ I JOCS TEATRALS

TALLER DE DJ

#moviment #dansa
De 12 a 17 anys

#creacioteatral #rollplay
De 14 a 17 anys.

#creaciomusical #dj
De 12 a 17 anys.

Dimarts de 17.30 a 18.30h
Del 15 de gener al 26 de març
Professora: Lorena Pérez
Preu: 32,19€

Dimarts de 18.30 a 19.30h
del 15 de gener al 26 de març
Professor: Èric Pons
Preu: 32,19€

Dilluns de 17.30 a 19.30h
21 i 28 de gener.
Professor: Diego Armando Dj
Preu: 11,70 €

Tant com si balles com si no ho has fet mai, aprèn
a ballar els estils urbans com el Hip-Hop, Popping,
New Style, Lockin, House i Krump.

Res està escrit. Crearem una petita peça teatral i aprendràs els diferents rols que hi ha en una obra de teatre. Jugarem amb el cos, la veu i la teva imaginació.
El resultat es podrà presentar al Festival d‘Art Jove.

T’agrada punxar música? T’imagines fent de DJ? En
aquest taller escoltarem música, explicarem com es
monta i funciona una cabina de DJ i aprendrem a
punxar. Porta les teves cançons en un usb!

DIBUIX I MANGA

Els tallers joves estan pensats
perquè puguis anar construint un
itinerari amb els teus interessos
personals. Participa al teu ritme!
També pots participar dels grups
estables, proposar una activitat o
demanar un espai per assajar.
T’ESPEREM!

PRODUCCIÓ MUSICAL

#fetama #creaciovisual
De 10 a 17 anys.

#creaciomusical
De 14 a 17 anys.

Dilluns de 17.30 a 19.30h
Del 14 de gener al 25 de març
Professora: Emma Pumarola
Preu: 64,37€

Dilluns de 17.30 a 19h
11, 18 i 25 de març
Professor: Cristóbal Saavedra
Preu: 13,17 €

En aquest taller aprendràs tècniques de dibuix i, si
t’interessa, podràs endinsar-te en el llenguatge del
Manga.

Si t’agrada la creació de música electrònica o hiphop, o bé ets dj i vols fer les teves pròpies creacions,
en aquest taller et podràs introduir a diferents tècniques.

K-POP

CREA UN VÍDEO CURT

#moviment #dansa
De 10 a 17 anys.

#audiovisuals #videocreacio
De 14 a 17 anys.

Divendres de 17.30 a 18.30h
Del 18 de gener al 22 de març
Professora: Marta Boleko
Preu: 29,26€

Dimarts de 17.30 a 19h
Del 22 de gener al 12 de febrer
Professors: Tom Graner i John English (OTOXO)
Preu: 17,56€

Aprendras les coreografies més emblemàtiques
del korean pop o proposar aquelles que t’agradaria
aprendre.

Escriure, gravar i editar un curt creatiu és l’objectiu
del taller. Amb l’ajuda dels directors de la Productora
OTOXO crearem amb càmeres i plataformes de muntatge professionals un curt. Vols ser la protagonista?

