Música
Moderna
L’Espai de Música Moderna
realitza classes de diversos instruments
a escollir o de cant modern,
per aprendre de manera lúdica
o professional a través d’un programa
flexible adaptat a les necessitats,
preferències i inquietuds musicals
de l’alumne.

Nadons: de 0 a 3 anys
MAMA PAPAYA
Classes d’estimulació sensorial a través de la música, experiències amb
música per famílies que creixen
Classes col·lectives d’un mínim de 4 nadons d’una sessió setmanal de 45’

Infants: dels 5 als 7 anys
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
Classes col·lectives en grups reduïts d’una sessió setmanal de 45’

Infants: dels 8 als 15 anys
BAIX, BATERIA, PIANO I FLAUTA TRAVESSERA
Classes individuals d’una sessió setmanal de 30’ o 45’

GUITARRA ELÈCTRICA O ACÚSTICA
Classes individuals d’una sessió setmanal de 30’ o 45’
Classes col·lectives en grups reduïts d’una sessió setmanal de 60’

CANT MODERN
Classes individuals d’una sessió setmanal de 30’ o 45‘

Joves i adults: a partir dels 16 anys
BAIX, BATERIA, GUITARRA ELÈCTRICA O ACÚSTICA, PIANO I FLAUTA TRAVESSERA
Classes individuals d’una sessió setmanal de 30’ o 45’

CANT MODERN
Classes individuals d’una sessió setmanal de 30‘ o 45’

CONJUNT VOCAL ADULTS
Classe col·lectiva, d’un mínim de 6 persones, d’una sessió setmanal de
90’ (sense matrícula)

COMBOS DE CONJUNT MUSICAL
Classes grupals de grup de rock. Obertes a cantants, bateries, guitarristes, baixistes i pianistes. 60’ setmanals
Cal tenir un conjunt complet per tirar endavant el grup

Mensualitats
Mama Papaya • 61,54 € + IGI
Classes col·lectives • 51,28 € + IGI
Classes individuals de 45’ • 94,72 € + IGI
Classes individuals de 30’ • 63,15 € + IGI
Combos conjunt musical 60’ • 25,64 € + IGI

Matrícules
Renovació de matrícula • 92,25 € + IGI
Noves matrícules • 123 € + IGI
* Dte.: 25% amb carnet del Club Piolet i Carnet Jove

Descomptes
Consulteu els descomptes per a 2 o 3 membres de la mateixa família
i les classes compartides
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DANSA
MODERNA
L’Escola Líquid Dansa treballa
la tècnica pròpia de cada estil de dansa i,
en general, tots els aspectes referits al ritme,
la coordinació, la consciència corporal,
el treball en grup i l’expressió corporal.

Infants: dels 4 als 11 anys
INTRO DANSA
Introdueix els alumnes als hàbits propis de la dansa a través del joc.
4-5 anys – Dilluns, de 17.30 h a 18.15 h

MODERN JAZZ
Es realitzen exercicis propis d’aquest estil i dels seus derivats,
com el Jazz i les fusions amb estils més electrònics o ètnics.
6-8 anys • Dilluns, de 18.15 h a 19.15 h
8-11 anys • Dilluns, de 19.15 h a 20.15 h

Mensualitats
Intro dansa • 47 €
Modern Jazz 6-8 anys i 8-11 anys • 57 €

Matrícules
Noves matrícules • 65 €
Dte. del 10% amb Carnet Jove
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TEATRE
CONSTRUÏM UNA OBRA DE TEATRE!
El curs se centrarà en el muntatge
d’una obra de teatre.
Des del primer dia els joves
s’implicaran en els assajos d’un
espectacle teatral i aprendran
els coneixements bàsics en matèria
teatral a través del joc dramàtic.
A més prendran consciència
de la importància de l’escolta,
del treball en equip
i de la profunditat que comporta
l’art d’interpretar,
tot aplicant-ho en el procés
d’assajos de la seva obra,
que a final de curs
presentaran davant
del públic!

Joves dels 14 als 16 anys
ANIMALS FEROTGES LAUREDIANS, DILLUNS DE 18 A 19.30 H
Mensualitats
• 40 €

Matrícules
Noves matrícules • 55 €
Dtes: 50 % Carnet Jove o 25% per germans (descomptes no acumulables)

INICI DEL CURS EL 3 D’OCTUBRE DEL 2022

LABORATORI
DE LES ARTS
El Laboratori de les Arts, oferirà de la mà
de L’Animal Escola de Teatre, l’Espai de Música
Moderna i Líquid Dansa, diferents propostes
formatives complementàries a la formació
regular que s’imparteix a la Trapa Taller
de cultura en forma de tallers de teatre
musical que culminen amb la representació
de l’espectacle a l’Auditori Claror del Centre
cultural i de congressos lauredià.
A partir dels 14 anys
i sense límit d’edat

Informació i inscripcions
A l’atenció al públic de La Trapa, Taller de cultura
Tel. (+376) 744 044
cultura.administracio.jaume@comusantjulia.ad
cultura.administracio.nuria@comusantjulia.ad
Centre cultural i de congressos lauredià
Plaça de la Germandat 4-5-6
Sant Julià de Lòria
www.santjulia.ad

Nota
L’organització es reserva el dret a modificar les activitats
i/o els horaris anunciats en aquest suport informatiu.
Per iniciar qualsevol activitat es necessita un mínim d’alumnes.
El màxim d’inscrits s’estableix segons el tipus d’activitat
i l’espai disponible.

SANT JULIÀ DE LÒRIA

CORAL ROCAFORT
I PETITS CANTAIRES
LAUREDIANS
La Coral Rocafort, entitat fundada l’any 1962, treballa
per la divulgació del cant coral i especialment d’obres
d’autors andorrans, i d’altres composicions
que fan esment al nostre país.
Les actuacions habituals de cada any són les caramelles
lauredianes de Setmana Santa, el concert de Nadal,
el concert de Canòlich, la Vila Medieval, i altres diades,
ja sigui en solitari o acompanyats per grups orquestrals
i vocals. Des del 1972, la coral està adherida a la Federació
d’Entitats Corals de Catalunya, participant en trobades
anuals de corals d’arreu de Catalunya i Andorra.
L’entitat també és responsable de la coral infantil,
Petits Cantaires Lauredians, creada l’any 1971.
Actualment la direcció de la Coral Rocafort i dels Petits
Cantaires Lauredians és a càrrec de Brigitte Garcia Crespo.

CORAL ROCAFORT
• Dimarts i dijous, de 22 h a 23.30 h
PETITS CANTAIRES LAUREDIANS
• Divendres de 18 h a 20 h
INICI DEL CURS EL 9 DE SETEMBRE DEL 2022

ESBART
LAURÈDIA
DANSA TRADICIONAL I D’ARREL
L’Esbart Laurèdia és una entitat cultural que va fer la seva
primera aparició en públic durant la Festa Major de Sant Julià
de Lòria l’any 1963. Des d’ençà ha recuperat danses,
costums i llegendes d’Andorra, i ha vist com la tradició
de ballar es passava de pares a fills, arrelant en la cultura
de la parròquia.
L’associació compta amb més de 100 dansaires
de diferents edats, des dels 4 anys fins als veterans,
juntament amb la Colla de Bastoners Lauredians
i el Grup de música Andosins.

INICIACIÓ, 4-5 ANYS
• Dimecres, de 17.45 h a 18.30 h

COLLA DE BASTONERS LAUREDIANS. + 14 ANYS
• Dimecres, de 20 h a 21 h

INFANTILS 1, 6-7 ANYS
• Dimecres, de 18.30 h a 19.30 h

COS DE DANSA. + DE 16 ANYS
• Dimecres de 21 h a 22 h
i Divendres de 20 h a 21.30 h

INFANTILS 2, 8-10 ANYS
• Divendres, de 18 h a 19 h
JUVENILS, 11-14 ANYS
• Divendres, de 19 h a 20 h

VETERANS
• Dimarts de 20.30 h a 21.30 h

S

MÚSICA TRADICIONAL
El grup de música Andosins de l’Esbart Laurèdia posa
a l’abast de joves i adults, que ja tinguin nocions de música
o coneixement d’algun instrument, aprendre el repertori
de l’Esbart i participar en les actuacions.
Amb el suport de l’Escola Folk del Pirineu, els interessats
també podran iniciar-se en instruments menys comuns
com la buna, el flabiol o altres instruments de vent
i percussió antics.

JOVES I ADULTS: A PARTIR DE 14 ANYS
• Tallers de gralla, tarota, buna, ocarina, pandero,
flabiol i tamborí, durant el curs escolar
• Assaig de repertori

Horari a determinar en funció de la disponibilitat
dels interessats en els projectes
INICI DEL CURS EL 9 DE SETEMBRE DEL 2022
Per més informació:
www.esbartlauredia.com
esbart.lauredia@gmail.com

ASSOCIACIÓ
ANDORRA LÍRICA
L’Associació Andorra Lírica organitza des del 2016, a nivell
professional, la Temporada d’Òpera d’Andorra que es troba
en la seva 8a edició amb més de 25 produccions d’òpera,
sarsuela, opereta i recitals temàtics realitzats.
La Temporada d’òpera d’Andorra té la particularitat
de realitzar les produccions de creació pròpia a Andorra
combinant la presència de cantants, actors, ballarins,
directors d’escena, directors musicals, músics, etc.
professionals dels millors teatres d’arreu del món,
amb la col·laboració d’entitats del país de qualitat
com esbarts, cors, actors, músics, cantants, artistes plàstics,
tècnics, dissenyadors de vestuari, etc.
A part de la labor social i divulgativa que realitza l’associació,
a nivell pedagògic dona formació vocal en un sentit holístic
a través de l’Escola d’Òpera. Els alumnes poden descobrir
i perfeccionar des de la tècnica vocal individual del cant,
l’entrenament de l’oïda, el repertori solista, el treball escènic,
la consciència corporal, la respiració i el coneixement
i creixement personal a través de la veu i la mirada sistèmica.

INFANTS: DELS 6 ALS 15 ANYS
CANT LÍRIC
• Classe individual de tècnica vocal, oïda, respiració i repertori
d’una sessió setmanal de 30’

JOVES I ADULTS: A PARTIR DE 16 ANYS
CANT LÍRIC
• Classe individual de tècnica vocal, oïda, respiració i repertori
d’una sessió setmanal de 45’ o 60’
• Sessió individual de veu sistèmica 60’
(creixement personal a través de la veu o resolució
de problemes sistèmics a través de la veu)

FORMACIÓ CORPORAL
• Classes col·lectives d’un mínim de 6 persones
d’una sessió setmanal de 60’

MENSUALITAT
• CANT LÍRIC
- INFANTS • 77 €
- JOVES I ADULTS 45’ • 108 €
- JOVES I ADULTS 60’ • 139 €
• VEU SISTÈMICA - ADULTS • 139 €
• FORMACIÓ CORPORAL - JOVES I ADULTS 60’ • 53 €

MATRÍCULES
• RENOVACIÓ DE MATRÍCULA • 10 €
• NOVES MATRÍCULES • 20 €

DESCOMPTES

Consulteu els preus per a classes i sessions puntuals o pacs de classes

INICI DEL CURS EL 9 DE SETEMBRE DE 2022 SEGUINT EL CALENDARI ESCOLAR

COLLA
GEGANTERA
La Dama Blanca i el Rei Moro, són dos dels símbols
més representatius de la nostra parròquia.
Van ser creats l’any 1983 gràcies a l’entusiasme
de la junta de la Unió Pro-Turisme que va creure
apropiat crear uns gegants representatius
d’un fet històric o llegendari, característic
de la nostra parròquia.
L’artista encarregat del dibuix d’aquest projecte
va ser en Sergi Mas, i la confecció es va encomanar
al reconegut Taller Casserres de Solsona.
La Colla Gegantera, any rere any, vetlla
per mantenir viva la tradició gegantera
a Sant Julià de Lòria, així com, fent d’ambaixadors
de la nostra parròquia arreu on van.
El juny del 2013, van presentar en societat
els Gegantons de Sant Julià de Lòria que també
van ser construïts pel Taller Casserres.

LA COMPANYIA
ÉS GRATA
La Companyia és Grata és una companyia de teatre amateur
molt heterogènia, fundada l’any 1998, que sota una direcció
professional ha portat a terme projectes teatrals molt diversos:
comèdia, drama, vodevil o fins i tot el gènere musical.
Amb les seves propostes la Companyia és Grata es planteja
assolir nous reptes, ja siguin a nivell escenogràfic, de gènere
teatral, etc. i busca l’enriquiment i el creixement de la Companyia.
Ha participat en mostres i concursos de teatre, en alguns dels
quals les seves propostes o actors han resultat premiats i amb
el seu darrer projecte “L’Avantsala”, que va dirigir Juanma Casero,
van ser seleccionats per participar en la 5ª Mostra de Teatre en
Català a Madrid organitzada pel Centre de la Cultura Catalana.

Per a més informació
Tel. (+376) 744 044
cultura.administracio.jaume@comusantjulia.ad
Centre cultural i de congressos lauredià
Plaça de la Germandat 4-5-6
Sant Julià de Lòria

