Horari
De dilluns a dissabte,
de 10 a 20 h

Passeig de Gràcia,107
08008 Barcelona
Tel. 93 238 80 91
Fax 93 238 40 10

Diumenges i festius,
de 10 a 14.30 h

Palau Robert

palaurobert.gencat.cat
Segueix-nos a:

Com arribar-hi
Metro: línies 3 i 5,
estació Diagonal
FGC: línies 6 i 7,
S1, S2, S5 i S55;
estació Provença

*Cost de la trucada: segons operadora.

Autobusos:
tmb.cat

Organitza:

Centre d’Informació
de Catalunya

Palau Robert
Centre d’Informació
de Catalunya

Exposició

Palau Robert
Projecció d’espectacles

Can Serra

22.04.2016 - 28.08.2016

Programa d’activitats
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Amb la col·laboració:

www.institutdelteatre.cat
#ExpoComediants

Caps de setmana d’actuació
Data: 28 de maig
Horari: a les 11.30 h
i a les 13 h
Resultat del taller de treball
a càrrec de Joan Font amb
alumnes de l’Institut del Teatre.
Data: 18 de juny
Horari: a partir de les 16 h

Data: 3 de juliol
Horari: a les 12 h
Laboratori de creació actoral.
Amb els alumnes de quart
de l’especialitat d’Interpretació.
Lloc: totes les actuacions
seran al Jardí o voltants del
Palau Robert.

Laboratori d’escenificació.
Amb els alumnes de segon
de les especialitats de Direcció,
Dramatúrgia i Escenografia.
Durant els quatre mesos de durada de l’exposició, l’Institut del
Teatre oferirà un seguit d’activitats paral·leles a càrrec de diferents
alumnes i docents de l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD)
i amb la col·laboració d’en Joan Font, director de Comediants.
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Dissabtes de taller
Data: 4 de juny
Horari: d’11 h a 13.30 h
Lloc: Sala Tallers
(soterrani Palau Robert)
Taller de construcció
de màscares per a famílies.
Taula rodona
Data: 23 de maig
Horari: a les 19.30 h
Lloc: Sala Cotxeres
La Fira de Teatre de Tàrrega
de 1981 fins ara. El teatre de
carrer a Catalunya.
Compartirem impressions
amb els directors que
ha tingut la Fira de Teatre
de Tàrrega.
Modera Mercè Saumell,
amb la intervenció de Joan Font, Frederic Roda, Ramón Simó,
Joan Anguera, Llorenç Corbella, Jordi Colominas i Jordi Duran.

A càrrec d’Alfred Casas,
professor de l’Institut del Teatre.
Per a 15 persones, edat
mínima dels nens i nenes:
8 anys.
Data: 9 de juliol
Horari: d’11 h a 13 h
Lloc: Jardí de Palau Robert
Taller de percussió i moviment
per a famílies.
A càrrec de Neus Fernàndez,
professora de l’Institut del
Teatre.

Per a 20 persones, edat
mínima dels nens i nenes:
8 anys.
Cal reserva prèvia al telèfon
d’informació 93 292 11 72,
de 9 a 14 h, o bé a la bústia
palaurobert@gencat.cat

