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Inici dels estudis de Tècniques Teatrals
•L’Aula Municipal de Teatre, l’únic centre de Catalunya en oferir aquesta formació reglada
per actuar en directe o en mitjans audiovisuals, per fer tasques de dinamització
basades en l’actuació i per formar-se en
tècniques d’expressió i comunicació, amb
criteris artístics, de qualitat i seguretat.
S’han de fer 2.000 hores impartides en dos
anys acadèmics.
L’Aula de Teatre tindrà aquest curs uns
2000 alumnes, una xifra similar a la de l’any
anterior. Amb motiu del 400 aniversari,
l’any vinent, de la mort de William Shakespeare, l’escola ha preparat diferents
cursos i tallers que giren al voltant
Formació per
del dramaturg anglès. Entre
actuar en directe, per
les activitats programades
El curs comença amb 17 alumnes provinents de Lleida i rodalies. © Aula Teatre
destaca un taller de teatre
fer tasques de dinamització
musical amb algunes de
basades en l’actuació i per
les millors escenes i perde
Catalunya
en
ofeEl Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnidominar tècniques d’expressió
sonatges del dramaturg i
ques Teatrals de l’Aula Municipal de Teatre rir aquesta formació
i comunicació amb criteris
un taller d’interpretació per
de Lleida es va iniciar amb 17 alumnes pro- reglada.
artístics, de qualitat i
a joves dedicat a una de les
El títol cerca aplicar
cedents majoritàriament de Lleida i rodaliseguretat
seves obres més conegudes,
es. L’Aula Municipal de Teatre es converteix, les tècniques d’interpreRomeo & Juliet. •••
d’aquesta manera, en l’únic centre públic tació, de moviment i vocals
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Centenari de l’Escola Municipal de Música
•El centre i el Conservatori inicien el curs amb 741 alumnes i 40 professors
El Conservatori i l’Escola Municipal de Música de Lleida han iniciat un nou curs escolar
amb 741 alumnes i 40 professors. Enguany,
la temporada escolar és especial atès que
aquest setembre l’Escola ha complert 100
anys i durant els pròxims mesos es faran activitats per commemorar aquest aniversari.
La voluntat dels dos centres és educar en
la música mitjançant activitats, completant
la seva formació a les classes amb activitats
complementàries, com intercanvis amb altres centres, concerts, colònies, etc.
L’Escola de Música ofereix un ensenyament no reglat adreçat a un alumnat
d’edats diverses, que vol destinar una part
del seu temps de lleure a gaudir de la música. El Conservatori imparteix els estudis
reglats que porten els alumnes de música
a la seva professionalització.
Una de les novetats d’aquest curs és el
projecte en comú posat en marxa amb l’Au-

Estudiants de violí del Conservatori de Música de Lleida. © H. Sirvent

la Municipal de Teatre amb una disciplina
nova anomenada soundpainting, un llenguatge universal de signes per a la composició multidisciplinària en viu, interpretat
per músics, actors i ballarins. •••

Més informació:
Plaça Josep Prenafeta,
s/n - Tel. 973 700 676
E-mail: conservatori@
paeria.cat
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