ACTIVITATS DEL CURS 2015/16
Mes de Setembre
•
•
•
•

•
•
•

Carta amb dates de matrícula.
Matrícula antigues alumnes: dates i horaris d'atenció al públic. Del 12 de
setembre de 17’30 a les 20’00 del vespre.
Matrícula: dates i horaris d'atenció al públic. Del 14 al 28 de setembre de
17’30 a les 20’00 del vespre, de dilluns a divendres.
Classes de clàssic, contemporani, jazz i espanyol. Del 17 de setembre al 30
desembre (menys els grups inic A Clàssic, classes de prova el 30 de setembre
i Inic . B clàssic classe de prova el 30 de setembre
Participació als actes de la Festa Major de Reus: (Mare de Deu de
Misericòrdia)
Ball de Valencians petit: 23 de setembre
Ball de Valencians grans: 24 i 25 de setembre.

Primer Trimestre
OCTUBRE
• Presentació del curs.
NOVEMBRE
• Felicitació Nadalenca: fotografies de totes els alumnes per grup-classe,
instal·lacions del Centre de Lectura. Del 9 al 20 de novembre.
• Dansa en Xarxa, 21 de novembre
• A les 18.30 h, a la plaça de Prim, inici de l’Espectacle L’ARRIBADA DE
L’ESPERIT DEL NADAL A REUS, amb l’encesa de llums i amb la participació
del grup Souldance, el Club Rítmica La Salle i els col·lectius comercials de la
ciutat.
• Flhas mobe al carrer major a les 19’30. Tots/es els/les alumnes
• Seminari de Clàssic 28 de novembre
DESEMBRE
• Festa 7 de desembre
• Classes obertes de Nadal: del 9 al 19 de desembre.
• Gala Infantil el 19 de desembre de 2015 a les 18’00 h al Centre Municipal de
Valls. Organitza Associació de Professors de Dansa de les comarques de
Tarragona.
• Actuacions dins el programa: Viu el Conte de Nadal a Reus els dies 12, 23, 28,
29 i 30 de desembre a les 12.30 h, a la plaça de les Peixateries Velles, actuació
de dansa de l’Escola de Dansa i Teatre del Centre de Lectura, que ens oferirà
Un conte de Nadal.

•
•

•
•

•
•

Actuacions dins el programa: Conte de Nadal a Reus
Projecte La Pe i el Cordi fan ballar a l’escola amb el Trencanous 21 de
desembre. De 3 a 5 assaig alumnes de 4t EP del Col·legi Sant Josep de Reus, a
les 17’15 assaig alumnes de l’escola de Dansa. Espectacle a les 19’00
Assaig 22 de desembre a les 17’00
Representació del Ballet del Trencanous al Teatre Bartrina el 22 de
desembre a les 19’00 a càrrec dels alumnes de l'Escola de dansa de la
disciplina de Clàssic.
Cursets: contemporani. Del 28 al 30 de desembre.
Dates de vacances de Nadal: del 23 al 7 de gener (inclosos).

Segon Trimestre
GENER
• Inici de les classes el 8 de gener
• Inici del Festival: Vestuari.
• Seminari de contemporani 23 de gener
• Assaig 29 de gener a les 17’00
• Representació del musical FAMA, a càrrec dels alumnes de Jazz i Teatre
Bartrina 29 de gener 19’30.
• Dansa en Xarxa Institut del Teatre Clàssic. 30 de gener
FEBRER
• Del 3 al 8 de febrer. Avaluació interna de nivells . Exàmens quatrimestrals.
Clàssic
• Dansa en Xarxa Institut del Teatre Contemporani. 6 de febrer
• Festa de lliure disposició 8 de febrer
• Festa de carnaval 8 de febrer i curset de maquillatge
• Dansa en Xarxa Institut del Teatre Espanyol. 13 de febrer
• Actuació al Flhas Back, 19 de febrer alumnes de jazz
• Seminari d’Espanyol 20 de febrer.
• Seminari de Jazz 27 de febrer.
MARÇ
• Reunions de vestuari.
• Participació al concurs de dansa Vaslav Nijinsky d’Osca del 4 al 6 de març
amb els membres de la Jove companyia de Dansa del Centre de Lectura.
• Seminari de funky 12 de març.
• Gala Giradansa 13 de març. Organitza Associació de Professors de Dansa de
les comarques de Tarragona.
• Dates de les vacances de Setmana Santa del 20 al 28 de març ambdós
inclosos.

•

•

Projecte La Pe i el Cordi fan ballar a l’escola amb el Pere i el Llop 31 de març
De 3 a 5 assaig alumnes de 4t EP de l’escola Pi del Burgar i l’escola Cèlia
Artiga , a les 17’15 assaig alumnes de l’escola de Dansa.
Espectacle a les 19’00
Projecte La Pe i el Cordi fan ballar a l’escola amb el Pere i el Llop 1 d’abril. De
3 a 5 assaig alumnes de 4t EP de l’escola Joan Rebull, a les 17’15 assaig
alumnes de l’escola de Dansa.
Espectacle a les 19’00

Tercer Trimestre
ABRIL
• Circulars anunciant els actes del Dia Internacional de la Dansa. 29 d’abril.
• Gala a Reus 30 d’abril Teatre Fortuny de Reus "Jove Cia Dansa del C. L. Reus".
Organitza Associació de Professors de Dansa de les comarques de
Tarragona.
• Actes del Dia Internacional de la Dansa: 29 d’abril.
• Actuació al carrer Coordinadora de dansa de Reus.
• Actuació al carrer Major davant al Centre de lectura, amb l’orquestra de
l’escola de música
MAIG
• Pre-inscripció mes de maig pel curs vinent 2015/2016.
• Reunions de vestuari
• Grabació de la música a càrrec dels tècnic del Centre de Lectura
• Participació a la Mostra de dansa a Hospitalet: de maig.
• Circular venda de les entrades: 17 i 18 de maig.
• Programa del Festival de Fi de Curs.
• Assaig General 24 i 27 de maig
JUNY
• Festival fi de curs
⇒ Festival de Fi de Curs 1 de juny a 2/4 de 7 de la tarda
⇒ Festival de Fi de Curs 2 de juny a 2/4 de 7 de la tarda
⇒ Festival de Fi de Curs: 3de juny a les 8 del vespre
⇒ Festival de Fi de Curs: 4 de juny a les 6 de la tarda
• Avaluació de tots els alumnes de juny.
• Esmorzar/ Berenar de Cloenda del curs. Per confirmar
• Exàmens del nivell elemental i preparatori de grau mig: 15, 16, 17 i 18 de juny.
• Cloenda de la Jove Companyia de Dansa del CdL. 17 de juny
• Assaig de Valencians 22 de juny a la Palma
• Entrega dels informes de Fi de Curs als alumnes, el 27 de juny de 10 a 1 del
migdia.
• Participació als actes de la Festa Major de Reus:
⇒ Mostra de dansa 27 de juny a les 9 del vespre.
⇒ Ball de Valencians petit: 27 de juny

⇒ Ball de Valencians grans: 28 i 29 de juny
JULIOL
• Estiu dansa de 9 a 14’00 pel matí Del 4 al 15 de juliol. Clàssic, Contemporani,
espanyol i funky. I el treball amb Nenoos
• Representació dels tallers realitzats a l’estiu dansa, el divendres 15 de juliol a
la plaça del Teatre
Altres activitats:
• Presenciar espectacles de Dansa que es facin a la nostra ciutat o algun Teatre
d'arreu de Catalunya.
• Cursos monogràfics de diferents especialitats.
• Cursets per Nadal de clàssic, jazz, espanyol o contemporani.

“Jove companyia de Dansa del Centre de lectura de Reus”:
• Gala al Teatre Fortuny de Reus. 30 d’abril. Organitzar l’Associació de
professors de les comarques tarragonines
• Mostra de dansa al trencanous, Fama i Pere i el llop.
• Participació a la Mostra de dansa a Hospitalet de l’Infant
• Participació al concursos i premis de dansa

