Persones majors d'edat que
 Busquin dedicar-se professionalment al teatre de titelles i marionetes, amb especial
interès per alumnes que ja estiguin relacionats amb el sector.
 Professors i professores que puguin veure el titella com una eina de comunicació
amb els infants i vulguin aprendre a construir els seus propis titelles i posar en
escena les seves pròpies històries per utilitzar-ho a l'aula.
 Professionals que necessitin aquest llenguatge com a eina per teràpies o de
comunicació.
 Persones curioses i amb ganes d'aprendre un llenguatge escènic diferent.

Es portarà a terme al taller de Binixiflat al C.Panagall,7 d'Arenys de Munt en grups d'un
màxim de 4 persones, un cop a setmana, en sessions de 2 h i mitja de durada. En horaris
a convenir.

Iniciarem les sessions amb una reflexió sobre el teatre de titelles com a llenguatge i mitjà
d'expressió al llarg de la història i de les diferents cultures de tot el món.

Treballarem en diferents objectius, adaptats als interessos de casa persona.

Una vegada construït el material passarem a la fase de:

Com utilitzar el material realitzat amb diferents tècniques de manipulació i suports
escènics.

Creació i escriptura de textos per a ser representats amb titelles.

Tècniques d'actuació i posada en escena.

Entre setmana de dilluns a divendres, matí o tarda.
Sempre en funció dels grups ja existents on hi hagi plaça.
Si el projecte que es vulgui realitzar requereix un material molt específic anirà a càrrec de l'alumne.

Informació i inscripcions:
Biel Porcel
Mòbil: +34 670 092 933
Email: hola@binixiflat.cat
BINIXIFLAT és una companyia professional de Teatre de titelles fundada per Biel Porcel a Mallorca i
refundada a Arenys de Munt l’any 1985. Va néixer amb vocació d’investigar en el camp del teatre visual,
d’objectes i de figures, portem el teatre, la il·lusió i la festa a tot arreu on anem.

