i els tallers per desenvolupar el talent

TORRE
BARRINA

és un centre de recursos audiovisuals i multimèdia obert
a la creació, a la innovació, a l’emprenedoria i al futur.
Un espai d’aprenentatge i un laboratori de projectes per
donar forma a les idees, per compartir coneixements i per
fomentar les capacitats.
Torre Barrina és el punt de trobada de les persones que
tenen inquietud per aprendre o per millorar i difondre el
seu talent.
Per fer-ho, disposem d’aules digitals, d’espais de producció
audiovisual, de sales de reunions, d’un plató de TV, d’un
control de realització, d’estudis de ràdio i so, i d’una sala
polivalent. Però sobretot, comptem amb persones que
t’acompanyaran en tots els processos que desenvolupis.

Vine i descobreix tot
el que hem pensat per a tu!
Aprofita la programació d’activitats! Esperem que t’agradi!

Taller: Laboratori d’imatge
Explora els formats multimèdia

CURS DE FOTOGRAFIA I REVELATGE TRADICIONAL (INICIACIÓ)

De l’11 al 27 d’octubre de 2016 (dimarts i dijous) / De 10 a 13 h
Activitat que combina sessions teòriques i pràctiques sobre la tècnica del
revelatge tradicional i la impressió! Es farà una sessió a l’exterior per fotografiar
allò que més ens agradi!
Inscripcions obertes a partir del 20 de setembre

YOUTUBE, EL CANAL ALTERNATIU A LA TELEVISIÓ

1 d’octubre de 2016 / De 10 a 13 h
Organitzar els vídeos que més t’agraden, aprendre coses noves amb tutorials o
assistir a actes en directe és un dels trets que fa que la gent que no mira la televisió
vagi a YouTube.
Inscripcions obertes a partir del 30 de setembre

Taller: Societat connectada
Aprèn noves habilitats per a la participació
i la comunicació

PLAYLH ENGLISH

Els dimarts i dijous, del 4 d’octubre de 2016 al 20 de desembre de 2016 / De
18 a 19 h
Practica l’anglès d’una manera divertida i participativa. Activitat adreçada a
joves de 12 a 20 anys.
Es requereix nivell intermedi
Període d’inscripció del 12 al 23 de setembre.
Proves de nivell: 27 i 29 de setembre de 18 a 20 h

IDIOMÀTIC

CURS BÀSIC DE FOTOGRAFIA

Els dimarts i dijous, del 4 d’octubre de 2016 al 20 de desembre de 2016 / De
19 a 20 h
Grup de conversa en anglès dinamitzat amb suport tecnològic i audiovisual.
Es requereix nivell intermedi
Període d’inscripció del 12 al 23 de setembre.
Proves de nivell: 27 i 29 de setembre de 18 a 20 h

PRACTIQUEM AMB PHOTOSHOP

LES XARXES SOCIALS NO SÓN UNA MODA. COM ADAPTAR-SE
A AQUESTA NOVA REALITAT

Els dimecres. 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2016 / De 18.30 a 20.30 h
Hi aprendràs a utilitzar la teva càmera i faràs el teu propi projecte fotogràfic.
Inscripcions obertes a partir del 13 d’octubre

14 i 21 de desembre de 2016 / De 18.30 a 20.30 h
Programa que s’utilitza principalment per fer retocs fotogràfics!! Aprofita
aquestes sessions de laboratori artístic!

PINHOLE WORKSHOP: FOTOGRAFIEM AMB UNA CAIXA!

21 d’octubre de 2016 de 9 a 14 h / 28 d’octubre de 2016 de 17 a 20 h / 18 de
novembre de 2016 de 9 a 14 h / 25 de novembre de 2016 de 17 a 20 h / 16 de
desembre de 2016 de 9 a 14 h / 16 de desembre de 2016 de 17 a 20 h
Taller pràctic en què construirem una càmera de fotos amb una caixa de cartró.
Sortirem a fotografiar els detalls de l’entorn i revelarem a l’estil més tradicional.

YOUTUBE AMB EL MÒBIL. APRÈN A ENREGISTRAR, EDITAR I
PUJAR VÍDEOS

15 de desembre de 2016 / De 18.30 a 20.30 h
Ara tenir un canal propi de YouTube és més fàcil que mai. Si disposes d’un
telèfon mòbil Android o iPhone et convidem a descobrir el youtuber que dus
amagat a dins. Enregistra el que vulguis, afegeix-hi música i text, i envia el
teu contingut a aquesta plataforma que ja compta amb més de mil milions
d’usuaris arreu del món.

4 de novembre de 2016 / De 10 a 11 h
Les veiem a tot arreu, als mitjans de comunicació, als carrers, amb els nostres
amics i familiars, però què són exactament les xarxes socials i com ens afecta
aquest canvi a la nostra vida.
Inscripcions obertes a partir del 14 d’octubre

PARTICIPACIÓ I ACTIVISME EN LÍNIA

4 de novembre de 2016 / D’11 a 13 h
Aprèn a participar i a donar la teva opinió; inicia canvis en línia i aprofita la
potència de les xarxes socials.
Inscripcions obertes a partir del 14 d’octubre

SEMPRE CONNECTATS AMB ELS NOSTRES ORÍGENS

11 de novembre de 2016 / De 10 a 13 h
Vols visitar virtualment el teu poble? Vols parlar amb gent de la teva localitat
que viu a prop teu? Si en vas marxar i vols continuar connectat, aprofita les
eines d’internet!
Inscripcions obertes a partir del 21 d’octubre

Fes de Torre Barrina…
la teva pròpia experiència!
Inscripció prèvia > Activitats gratuïtes > Oberta a tots els públics

Taller: Experiències creatives

Taller: digital i mòbil

TOT EL QUE NECESSITES SABER PER SER ARTISTA AUTÒNOM

TOT EL QUE VOLIES SABER DEL TEU MÒBIL I QUE MAI NO
HAVIES PREGUNTAT

PARC DE LA MARQUESA

Experimenta amb noves formes d’expressar el talent

Centre Municipal
de Creació Multimèdia

PROGRAMACIÓ
Octubre-Desembre 2016

TORRE
BARRINA

13 d’octubre de 2016 / De 18 a 21 h
En dues hores farem una revisió de tots els aspectes que cal tenir en compte per
treballar en una disciplina creativa per compte propi. Com definir els nostres
serveis o la nostra obra, com trobar el nostre públic, vendre i promocionarnos, com fer un pressupost i començar a facturar, temes fiscals, legals i
administratius que cal saber per emprendre amb èxit.

ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ PER A ARTISTES

i els tallers
per desenvolupar
el talent

27 d’octubre de 2016 / De 18 a 21 h
Definir els nostres missatges, crear la nostra identitat digital, organitzar la
nostra informació i els nostres contactes, fer comunicacions periòdiques i
aprendre a donar valor a les nostres aportacions a les xarxes són algunes de les
coses que repassarem durant aquest taller pràctic.

FORMES LABORALS I JURÍDIQUES PER AL MÓN ARTÍSTIC I
CREATIU

17 de novembre de 2016 / De 18.30 a 20.30 h
Quins conceptes cal saber quan treballem en el món creatiu? Quines obligacions
i drets tenim com autònoms, cooperatives, associacions o empreses? En
aquesta sessió coneixerem els elements bàsics per decidir la modalitat més
adient per exercir la nostra professió creativa.

EXPERIÈNCIA AMB MOTION GRAPHICS

21 i 28 d’octubre, 4 i 11 de novembre de 2016 / De 18.30 a 20.30 h
Els participants aprendran els processos i metodologies de treball que els
grans estudis de motion graphics i les productores internacionals d’animació
per a televisió segueixen en les seves animacions digitals.

DESCOBREIX AVID PRO TOOLS, EL SOFTWARE DELS ESTUDIS
PROFESSIONALS

28 i 30 de novembre de 2016 i l’1 de desembre de 2016 / De 18 a 21 h
Treballa en les diferents etapes de creació sonora d’una peça audiovisual.
Enregistrarem, editarem i mesclarem amb el software Avid Pro Tools.
Inscripcions obertes a partir del dia 7 de novembre

NETWORKING AMB EXPERTS

Parc de la Marquesa
Carretera de Collblanc, 67
08904 L’Hospitalet
Tel. 93 403 63 50
torrebarrina@l-h.cat
www.torrebarrina.cat

Dipòsit Legal: B.0000-2016

1 de desembre de 2016 / De 18.30 a 20.30 h
Sessió d’intercanvi d’experiències i de coneixements entre creadors arrelats al
territori que compartiran les seves històries professionals amb joves en procés
d’accedir a les seves primeres oportunitats.

/torrebarrinalh

PENSAMENT DISRUPTIU: LUDIFICACIÓ I STORYTELLING

2 de desembre de 2016 / De 10 a 13 h
Aplicable a pràcticament qualsevol context, la mecànica del joc i la connexió
mitjançant històries i emocions ens fan reconnectar amb el que ens fa humans,
mentre que el resultat dels projectes resulta innovador.
Inscripcions obertes a partir de l’11 de novembre

BEAT MAKER. CURS DE CREACIÓ DE BASES DE HIP-HOP

Cada dimarts i dijous. 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 i 29 de novembre / De 18 a 20 h
Si t’agrada la música, i més concretament el hip-hop, no dubtis a venir a aquest taller!

Practica amb les eines del món en línia

7 d’octubre de 2016 / De 10 a 11 h
Si tens la sensació que amb el teu smartphone podries fer més del que saps i
vols aprendre com, veniu tots dos al taller! Hi aprendràs a entendre i a treure
profit de les funcionalitats i aplicacions del teu company.
Inscripcions obertes a partir del 16 de setembre

TIPUS DE MÒBILS I QUÈ HI TROBAREM A DINS

7 d’octubre de 2016 / D’11 a 13 h
Aprendràs les principals diferències entre tecnologies mòbils, com configurar i
descarregar aplicacions, i a gestionar amb seguretat la teva informació.
Inscripcions obertes a partir del 16 de setembre

TWITTER. VEUS HASHTAGS A TOT ARREU?

20 d’octubre de 2016 / De 18.30 a 20.30 h
La televisió, la ràdio i fins i tot els transports ens parlen amb hashtags. Què
és aquest nou llenguatge que es va crear a Twitter i com hi podem participar?
Inscripcions obertes a partir del 29 de setembre

10 APLICACIONS MÒBILS QUE TOTHOM HAURIA DE TENIR AL
MÒBIL

28 d’octubre de 2016 / De 10 a 13 h
Quines són les principals utilitats d’un telèfon mòbil i com podem fer-les servir.
Inscripcions obertes a partir del 7 d’octubre

CURS DE FOTOGRAFIA MÒBIL

9, 16 i 23 de novembre de 2016 / De 10 a 13 h
Aplica les principals tècniques fotogràfiques amb el teu mòbil. Descobreix quines aplicacions pots fer servir per fer fotos, editar-les, compartir-les i tenir-les
desades amb seguretat des del mòbil i participa en un projecte expositiu.
Inscripcions obertes a partir del 18 d’octubre

POSA’T LES PILES AMB LINKEDIN

10 de novembre de 2016 / De 18.30 a 20.30 h
Vols obrir el teu compte de Linkedin per trobar més oportunitats professionals?
Aprèn a fer un perfil professional amb la primera xarxa social específica per als
temes laborals.
Inscripcions obertes a partir del 20 d’octubre

L’UNIVERS DE GOOGLE, GMAIL, CALENDARI I CONTACTES

25 de novembre de 2016 / De 10 a 13 h
Aprofita les eines gratuïtes que Google t’ofereix per organitzar els contactes,
els missatges de correu i l’agenda... i tot des del teu mòbil.
Inscripcions obertes a partir del 4 de novembre

