Dipòsit legal: B.00000-2018

Centre Cultural Bellvitge-Gornal

Plaça de la Cultura, 1
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Edifici totalment adaptat
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Informació i inscripcions:
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h,
al Centre Cultural Bellvitge-Gornal

Tallers
i
activitats
Centre Cultural Bellvitge-Gornal
L’Hospitalet, gener-març de 2018

•Taller de vídeo
•Taller de cuina
•Ioga iniciació
•Ioga
•Espai de flamenc fusió
•Espai podcast
•Taller de batucada
•Taller d’interpretació
••Taller d’històriaE
•Qi Gong / Massatge Tui Na
•Exposicions

Tallers
i activitats

Centre Cultural Bellvitge-Gornal
L’Hospitalet, gener-març de 2018

Taller de vídeo
Inici: 7 de febrer
Durada: del 7 de febrer al 7 de març (5 sessions)
Horari: els dimecres, de 18 a 20 h
Docent: Mon Feijóo
Preu: gratuït
Destinat a aquelles persones interessades en introduir-se
en l’edició digital de vídeo domèstic a partir de les imatges
enregistrades amb el mòbil o càmeres domèstiques.
Tractament de la imatge, relat videogràfic, mescla d’imatge i
àudio, introducció d’efectes i text a les imatges, etc.

Taller de cuina
Inici: 1 de febrer
Durada: de l’1 febrer al 8 de març (6 sessions)
Horari: els dijous, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 34,80 €
Docent: Zahara Nassir
En aquest taller aprendrem les tècniques bàsiques de
cocció, preparació d’entrants i amanides, elaboració de
pastes i salses, arrossos, llegums, carns, peixos i mol·luscos,
i elaboració de postres.
Nota: en concepte de material, el primer dia del curs s’haurà de fer
una aportació complementària de 18 euros.

Ioga iniciació
Inici: 30 de gener
Durada: del 30 de gener al 27 de març (9 sessions)
Horari: els dimarts, de 17.30 a 19 h
Preu : 31,68 €
Taller de Ioga, una disciplina física i mental tradicional
originària de l’Índia. La paraula ioga s’associa a pràctiques
de meditació. Estil suau, lent i profund que t’ajudarà a
enfocar i calmar la ment, obrir i tonificar el cos, deixar anar
tensions i omplir-te.
Material necessari: una tovallola, aigua, roba i calçat
còmodes.

Ioga
Inici: 30 de gener
Durada: del 30 de gener al 27 de març (9 sessions)
Horari: els dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu : 31,68 €
Taller de Ioga, una disciplina física i mental tradicional
originària de l’Índia. La paraula ioga s’associa a pràctiques
de meditació. Estil suau, lent i profund que t’ajudarà a
enfocar i calmar la ment, obrir i tonificar el cos, deixar anar
tensions i omplir-te.
Material necessari: una tovallola, aigua, roba i calçat
còmodes.

Espai de flamenc fusió
Inici: 22 de gener
Durada: del 22 de gener al 28 de març
Horari: els dilluns, de 18 a 20 h
Docent: Sebastián Fernández
Preu: gratuït
Si vols introduir-te en el món del flamenc, la guitarra, el ritme
i els estils propis d’aquest gènere musical, aquest és el teu
taller. Iniciació a la guitarra flamenca a partir de les nocions
bàsiques que donen personalitat a aquest gènere.

Espai podcast
Inici: 25 de gener
Durada: del 25 de gener al 22 de març
Horari: els dijous, de 18.30 a 20 h
Docent: Jose Luís Martín
Preu: gratuït
L’Espai Podcast té com a objectiu donar els instruments
necessaris a aquelles persones que, de forma particular,
estiguin interessades en fer un programa de radio i difondre’l
per internet. A partir de l’ordinador personal “home studio”
es poden enregistrar i realitzar de manera senzilla programes
de contingut musical, documental, d’entreteniment, cultural,
social, etc. En aquest espai us donarem els instruments per
tal de poder realitzar el vostre projecte radiofònic i donarlo a conèixer a tothom. Si teniu vocació de comunicadors,
aquest és el vostre espai.

Taller de batucada
Inici: 24 de gener
Durada: 24 gener al 28 de març (10 sessions)
Horari: els dimecres, de 20 a 21 h
Docent: Ángela Albadalejo
Preu: gratuït
La batucada és una manifestació musical consistent en un
grup d’instruments de percussió. Té com a característica
principal l’accentuació del segon temps en els compassos.
Es considera de vegades una derivació de la samba.
L’origen de la batucada es troba en les cultures africanes, on
s’han donat sempre formacions de tambors per a festivitats
populars.
Aquesta activitat es durà a terme a la seu de l’escola dels
Amics de la Música de Bellvitge
Organitza: Amics de la Música de Bellvitge

Taller d’interpretació
Projecte Hansel, Gretel y Una bruja
diferente
Inici: 31 de gener
Durada: del 31 de gener a l’11 d’abril
Dies: els dimecres 31 gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer, 7, 14 i
21 de març, i 4 i 11 d’abril
Horari: de 18 a 20 h
Docent: Joel Angelino
Preu: gratuït
Places limitades
L’actor i director Joel Angelino, amb una amplia experiència
en el camp de la interpretació, proposa aquest taller pràctic
adreçat a persones amb interès en el món del teatre i en
participar de manera directa en la creació d’un espectacle
en el seu conjunt. A través de diferents exercicis que tracten
temes com l’equilibri, el ritme, el treball amb màscara facial,
tècnica de clown, dinàmica grupal, expressió corporal, veu o
dicció, es pretenen donar diverses nocions per trobar l’actriu
o l’actor que duem a dins, ajudant així als participants a
gestionar les seves dificultats a l’hora d’expressar-se en
públic degut a la timidesa. El curs s’adreça a tota la família,
infants majors de 5 anys, adolescents i adults. Finalitzat el
taller, es durà a terme la presentació de l’obra Hansel, Gretel
y una bruja diferente.

Taller d’història
Taller de memòria oral dels barris de la Bomba i Can Pi
Inici: 25 de gener
Durada: del 25 de gener al 22 de març
Horari: els dijous, de 18 a 20 h
Preu: gratuït
El taller d’història és un espai dedicat a la recuperació de la
memòria dels barris de barraques de L’Hospitalet, centrantnos en els barris de la Bomba, Can Pi i La Cadena. Si us ve
de gust, podeu aportar el vostre testimoni i col·laborar en
el record i l’escriptura d’una història d’aquestes barriades
oblidades de L’Hospitalet.
Que és un taller d’història?
És un lloc de trobada entre persones que tenen un
coneixement directe de determinats fets històrics per pensar
i escriure la història entre totes i tots. Els tallers d’història van
aparèixer al Regne Unit a finals dels anys 60 del segle XX
com un moviment impulsat pel Ruskin College Oxford, que
proposava democratitzar la història i propiciar que aquesta
fos escrita “des de baix”, per la gent.
Organitza: LaFundición

Qi Gong / Massatge Tui Na
Inici: 24 de gener
Durada: del 24 de gener al 21 de març (9 sessions)
Horari: els dimecres, de 19 a 20.15 h
Preu: 45 €
Que és el Qi Gong o Txikung? Es tracta d’exercicis per millorar
la salut, equilibrar el cos i la ment, aconseguir viure molts anys
de manera sana i despertar la funció fisiològica potencial
del cos humà. Els moviments suaus d’aquesta tècnica
ens tranquil·litzen, fan que ens concentrem, harmonitzem
l’energia interna (qi), restableixen l’estat emocional i activen
les funcions de tots els sistemes fisiològics. És a dir, ajuden
a curar les malalties i milloren la salut.
Organitza: Associació de Medicina Tradicional Xinesa

Exposicions - Segona planta
Exposició de fotografies
de Mon Feijóo
Del 25 de gener al 23 de febrer

