
 CURS DE TEATRE FÍSIC 

 



TALLER DE TEATRE FÍSIC  

INTRODUCCIÓ 

Teatre de l'Abast va començar sent un projecte de continuïtat i futur, on s'oferia un espai de treball a joves 

actors ja llicenciats en art dramàtic i on un equip de professionals de les arts escèniques donaven classes 

a aquests joves de manera altruista. 

Actualment, després de tres anys de recorregut, ha aconseguit créixer en l'àmbit professional i combina el 

treball als escenaris amb l'entrenament i la gestió de la companyia. Des de Teatre de l'Abast mai s'ha      

deixat de banda el vessant pedagògic del projecte i la investigació dins de l'entrenament i les propostes      

escèniques. Per això, després de l'èxit del Taller de Teatre d'Alboraia que la companyia porta a terme cada 

any, dels cursos puntuals impartits i de les classes de "Interpretació als àmbits socioeducatius" en el    

Postgrau de Teatre en l'educació de la Universitat de València, TEATRE DE L'ABAST vol oferir i compartir un    

TALLER DE TEATRE FÍSIC. 



QUÈ ÉS EL TALLER DE TEATRE FÍSIC? 

Amb aquest taller es pretén oferir un treball intensiu on es desenvoluparan diferents disciplines que  

ajuden als alumnes a entendre millor el fet dramàtic, introduir-los en el mètode de treball de la companyia 

i gaudir d'una altra forma de fer teatre. 

No importen els nivells, ens interessa tenir persones de tot tipus, per poder aprendre els uns dels altres. 

 

La motivació, confiança i treball en equip són essencials! 

 

Disciplines i assignatures a treballar:  

1-Entrenament físic 

Començarem les sessions amb uns escalfaments lleugers i dinàmics on: 

 

 

     • Caminarem per l'espai 

     • Activarem les nostres articulacions 

     • Despertarem l'escolta del grup 

     • Posarem els músculs a punt 



2-Entrenament actoral 

Després entra el treball físic més creatiu. Primer, jocs escènics per conéixer el grup i començar a             

relacionar-nos entre nosaltres, perdent així la vergonya o la por. No ens jutgem, ni jutgem a ningú. 

Per a aquest treball es plantegen exercicis de diferents disciplines:  

 

• Contra-forces • Màscares • Treball dels arbres • Cor / Banc de peixos • Imaginació • Manipulació 

 

Llavors, amb l'ajuda d'aquests exercicis, us introduirem en el TRAINING de la nostra companyia, que es 

basa en l’ARRELAMENT, l'expressivitat del nostre cos en moviment, la importància de la MIRADA,                           

els DESPLAÇAMENTS, les ALTURES, les VELOCITATS, els RITMES i la PRESÈNCIA a l'escenari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a qualsevol dels exercicis intentem aplicar l’aprés, escoltar les propostes dels companys, proposar 

nosaltres també, recolzar-nos en l'acció i veure quina relació hi ha amb la resta del grup. 





QUÈ HE DE PORTAR AL TALLER? 

 

 -La fitxa d'inscripció degudament emplenada, si ets menor d'edat, porta-la signada pel teu tutor. 

      -Roba d'esport, còmoda i elàstica i sabatilles esportives. 

      -Tovallola i tot el necessari per a mantenir una higiene personal bona per al grup. 

      -Respectar els horaris. 

      -Avisar, amb temps suficient, a un dels professors si un dia no pots assistir o arribaràs tard. 

 -No estan permesos els mòbils en les classes, tampoc per fer fotos. Els professors realitzaran             

fotografies, sempre que els alumnes donen el seu consentiment i en acabar el curs es compartirà amb tots. 



CONTACTA’NS 

 

 

 

 

 

Joan Baptista Vives 26, pta. 6 - 46018 València 

 722 730 570       

 info@teatredelabast.es 

 teatredelabast.es 

      /TeatreDelAbast 

      @TeatreDelAbast 

     /TeatreDelAbast 

Col·labora Patrocina Companyía integrada a  

mailto:jcea.teatredelabast@gmail.com
http://jceateatredelabast.com

