Àmplia varietat de cursos i tallers per a l’hivern a Formentera
dimarts, 20 de setembre de 2016 19:38

El Consell de Formentera presenta l'oferta de cursos i tallers de tardor-hivern per a persones
adultes. L'objectiu és oferir una àmplia varietat de cursos i tallers per cobrir la demanda
formativa i d'oci generada des de la ciutadania de l'illa.

Cursos de llengües
Pel que fa a l'aprenentatge de llengües, enguany s'organitzen els cursos de Català, Italià i
Anglès. Els cursos gratuïts de Català a càrrec del Servei d'Assessorament Lingüístic del
Consell. Les classes són: matí, tarda i nit, i com sempre s'ofereixen diversos nivells: A2, B1,
B2, C1 i C2. Les inscripcions es poden realitzar del 26 de setembre al 13 d'octubre, i el curs
s'inicia el 17 i 18 d'octubre i el final del curs s'adaptarà a la convocatòria de les proves oficials
previstes per al gener de 2017.

També hi haurà cursos d'idiomes estrangers com el curs d'anglès a càrrec de Nancy
McConachie. Les classes s'inicien al gener en horari de tarda i s'oferta nivell bàsic i nivell
avançat. I el curs d'Italià impartit per Rodolfo Taccheo. Les classes s'inicien al gener en horari
de matí i s'oferta nivell bàsic i nivell avançat.

Tallers d'Art i Creació
Com cada any també s'ofereix una oferta formativa en tallers més artístic com el de Creació i
Pintura a càrrec de Teresa Matilla, el de Talla en fusta de n'Aaron Keydar i el de ceràmica
impartit per Remedios Castillo i Silvia Jobani. Aquests cursos s'inicien el mes de novembre i
finalitzen al març.

A més, donada la bona acollida, enguany es repeteix el Taller de Ràdio a càrrec de Toni Ruiz,
director de Ràdio Illa. És un taller teòric i pràctic que s'inicia al mes de febrer. Pel que fa a
noves tecnologies, aquest any s'oferta un Curs d'iniciació al Photoshop, on s'aprendran les
eines bàsiques d'aquest indispensable programa de retoc d'imatge. El curs impartit per Sergio
Torres, es realitzarà els mesos de febrer i març.

L'altra novetat d'enguany és un Taller d'iniciació a la Fotografia Digital a càrrec de Josep Maria
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Moreu i Pep Martínez. Un curs intensiu teòric i pràctic que permetrà als alumnes aprendre
diferents tècniques fotogràfiques.

Salut
El Consell ofereix també un Curs de Ioga impartit per la professora Susanne Laier. El curs
s'inicia al mes de novembre i les classes tendran lloc a la Sala de Cultura.

Teatre
Pel que fa a les arts escèniques, l'associació cultural Espai F_ dedicada a la producció
escènica i Fortmenterart, associació de dansa i teatre musical han organitzat diversos cursos i
tallers que organitzen per aquest 2016-2017.

Espai F_, organitza un curs dirigit a joves de 12 a 16 anys: Iniciació a la interpretació teatral
amb col·laboració de l'IES Marc Ferrer. Un taller impartit per Mireia Sobrevela i Miquel Costa.

I d'altres dos dirigits a adults:
Laboratori de teatre. Un espai d'entrenament escènic i construcció psicofísica del personatge
teatral contemporani, a càrrec dels professors Miquel Costa i Mireia Sobrevela

Taller de moviment. "Inside-out" una proposta dirigida a totes aquelles persones interessades
en l'exploració d'un cos nou i un moviment autèntic a càrrec de Valeria Del Vecchio

A més, l'associació de dansa i teatre Fortmenterart, impartirà cursos per adults (a partir de 18
anys) de dansa jazz amb un grup d'iniciació i un grup nivell avançat a càrrec de Belén Cabrero ,
i un taller d'Interpretació teatral a càrrec de Siri. Els cursos tendran lloc a la Sala de Cultura
Cinema.

Preinscripcions
Pel que fa a les preinscripcions es poden formalitzar a partir del 21 de setembre.
Els tallers que comencen al novembre, com el de ceràmica, pintura i talla de fusta la matrícula
es podrà realitzar fins al 21 d'octubre. Els cursos d'idiomes que comencen el gener la matricula
estarà oberta fins al 16 de desembre. Pel que fa a els cursos de Fotografia, Photoshop i el
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Taller de ràdio, els interessats es podran matricular fins al 16 de gener.

D'altra banda, hi ha una oferta formativa de tres cursos de formació, un d'Operacions Bàsiques
de Restauració i Bar, altre de Monitor de Temps Lliure, i altre d'Integració Social i Cultural que
es realitzaran a partir de novembre. Els interessats es poden adreçar a l'àrea de Benestar
Social

Taller d'arts tradicionals i ball
Finalment al club de jubilats de Sant Ferran s'oferiran tallers oberts a tothom d'arts tradicionals
com taller de costura, curs d'encordar cadires, curs de cistellons, curs de filar llana, curs de
cuina, així com taller d'assaig de ball: saló, salsa. També es faran a partir de novembre. Per a
més informació els interessats han d'anar al mateix club de jubilats.

3/3

