COREOGRAFIES DE MUSICALS
Horari: dissabte, de 12 a 13.30 h
Data d’inici: 8 d'octubre
Data finalització: 3 de desembre
Sessions: 8
Preu: 32€
Forma de pagament: amb targeta o ingrés al compte del centre
Tallerista: Maria Lourdes López

PROGRAMA
Treballarem coreografies diferents i molt atractives i representatives de les èpoques de la
comèdia musical. Des del musical de Mamma mia, A chorus line i d'altres.

-Escalfament amb tècniques de jazz.
-Treball d'expressió corporal i acting.
-Seqüències coreogràfiques per desenvolupar un treball de dansa en finalitzar el taller.
-Estiraments i relaxació.

OBSERVACIONS

Es recomana portar calçat còmode.
*El 12 de novembre i el 10 de desembre NO hi haurà classe.

NORMATIVA
· La inscripció al taller no es fa efectiva fins que es realitza el pagament del mateix. En el cas de fer el pagament en efectiu al banc, es
disposen de 5 dies hàbils per fer el pagament. En cas contrari, es perdrà la plaça.
· L'import de la inscripció no es retornarà, excepte per causa justificada (malaltia, accident, canvi d'horari laboral...) i ajuntant un
justificant, sempre que es comuniqui com a màxim la setmana anterior a l'inici del taller. Per retornar els diners, cal que porteu el
justificant de pagament.
· En cas que el centre anul·li un curs o canviï els horaris i siguin incompatibles amb la disponibilitat de l'alumne, es retornarà l'import de
la inscripció als participants, dins el període d'un mes de la data del tiquet de pagament, a l'equipament organitzador del curs.
· En cas de no fer-se una classe per causes alienes a l'alumne, aquesta es recuperarà. Si és l'alumne qui perd la classe, aquesta
classe no es recuperarà.
· La direcció de l'equipament pot variar l'espai de realització del taller o suspendre'l puntualment per causes justificades. Prèvia
informació als alumnes.
· El pagament del curs comporta el coneixement i l'acceptació de la normativa de cursos i talles dels equipaments culturals municipals.
· La inscripció comporta l'acceptació per rebre informació sobre les activitats i serveis que organitza l'Ajuntament en relació als
interessos comunicats.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, s'informa que les dades personals seran incloses en el fitxer "Gestió Cultura i Joventut" amb la
finalitat de fomentar les activitats culturals i juvenils de la ciutat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició del
es dades del fitxer, dirigint-se al responsable del fitxer: Ajuntament del Prat de Llobregat (pl. de la Vila, 1. CP 08820 El Prat de
Llobregat)

