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 Del 15 de maig al 16 de juny es podran fer les preinscripcions pel curs 2017-2018.  

Dimarts 16 de 9’00 h a 13’00 h i de 17’30 h a 20’00 h i dimecres 17 de maig de 17’30 h a 20’00 h es 
posaran a la venda les entrades per al festival. 

 Diumenge 21 de maig actuació de la Junior Companyia del Centre de Lectura en motiu de la XVIII 
ena Mostra de Dansa de l’Hospitalet de l’Infant.  

Dissabte 27 de maig “Una rosa per la llibertat”, acte inclòs a l’agenda  de la Capital, Reus Capital 
Cultura Catalana en la que hi participen Camerata XXI, Cor Mestral, Safareig Poètic, Escola de Dansa 
del Centre de Lectura amb la Jove Companyia i la Junior Companyia i diferents Escoles de la Ciutat. 
Durant el mati és realitzaran diferents tallers i a la tarda es durà a terme una plantada de roses 
realitzades de diferents maneres per tots els participants i acabant l’acte amb l’actuació de la Jove 
Companyia i la Junior Companyia de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura i una ballada conjunta 
amb les diferents Escoles participants. 

 Dijous 1 i divendres 2 de juny a les 18’30h. Festival Fi de curs. Dissabte 3 de juny a les 18’00h 
Festival Fi de curs. 

 Del 5 a l’10 de juny Setmana de l’amic: tots els alumnes de l’escola poden convidar a un amic/ga 

per passar una estona ballant 

 La setmana del 12 al 16 de juny hi haurà classes normals de tots els nivells i elaborarem els 

informes de final de curs. 

 Dissabte 17 cloenda de la temporada 2016-2017 de la Jove Companyia del Centre de Lectura 

amb l’actuació que tindrà lloc a la Plaça del Mercadal. 

 Dilluns 19 i dimarts 20 exàmens dels nivells d’elemental. Horaris a concretar.  

 Dimarts 20 de juny a les 20’30 h reunió informativa acadèmica pels pares i mares dels alumnes 

de 1r AP (A) i 1r AP (B) de clàssic, contemporani, jazz i espanyol i estiu dansa. Escola de Dansa. 

 Dimecres 21 de juny de 17’30 h a 19’30 h berenar de Fi de Curs per als alumnes de l’Escola de 

Dansa al claustre del IES Salvador Vilaseca de Reus al carrer Misericòrdia. Us preguem que els 

acompanyants no us quedeu dins del recinte. 

  Dilluns 22 de juny a les 19’30  es farà l’assaig general dels elements festius a la Palma 

  Dimarts 27 de juny s’entreguen els informes i horaris per al proper curs. Serà de 10’00h a 13’00h. 

a l’Escola.  

  Dimarts 27 de juny a les 21’00 h. Hi haurà l’actuació de diferents grups de l’Escola, amb motiu de 

la Festa Major a la Plaça de la Llibertat de Reus. 

  Durant la Festa Major de Reus ( 27 cercavila petita a les 18’00 h., 28 seguici a les 20’00 h., i 29 

Festa Major a les 11h i a les 17h) farem l’actuació del Ball de Valencians en el qual participen 

alumnes de la nostra Escola. 



 Estiu dansa del 3 al 19 de juliol de 2017. Escola de dansa del Centre de Lectura de Reus. Data 

final d’inscripció el 21 de juny. Us farem arribar un tríptic amb tota la informació. 

 Curs de flamenc a l’estiu del 3 al 14 de juliol, horaris a concretar. 

 I durant tot el mes de juliol funky i hip-hop. 

 Del 9 al 16 de juliol curs d’estiu a Londres. 

 Informació de diferents cursos de dansa a Reus, Barcelona, Madrid, Cannes... 

 

 Dimarts 23 i dimecres 24 de maig hi haurà l’assaig general del festival a l’escenari. (S’adjunta 
horaris dels grups). ASSISTÈNCIA OBLIGATORIA PER A TOTS ELS ALUMNES. 

 

 
 

DIMARTS 23 DE MAIG 

 

DIMECRES 24 DE MAIG 

 

17’30h. Taller flamenc, 1r AB espanyol 

17’500h. 4rt AB contemporani, 1r AP(B) 

flamenc 

18’10h. 2n P.E clàssic, 3r AB espanyol, 1r 

AP(B) clàssic 

18’40h. 4rt AB clàssic, 1r AP(A) 

contemporani 

19’00h. 1r AP(B) contemporani, 3r AP jazz, 

2n AP flamenc 

19’40h. 3r AP contemporani, 3r AB clàssic 

20’10h. 3r AB contemporani 

20’20h. 1r AP jazz, 2n AP(A) funky 

20’40h. 2n AP(B) funky 

21’00h. taller funky 

21’20h. 3r AP(B) funky, taller jazz 

17’30h. iniciació B clàssic, 2n AP jazz 

17’50h. iniciació A clàssic, 4rt AB 

espanyol, 1r-2n P.E espanyol. 

18’20h. 1r-2n P.E jazz, 3r-4rt AB jazz 

18’40h. iniciació C clàssic, 1r AB clàssic i 

1r-2n AB jazz 

19’10h. 1r P.E clàssic 

19’20h. 2n AB clàssic 

19’30h. 1r AP(A) clàssic, 1r AP(B) funky i 

solistes 

20’00h. 2n AP(A) contemporani, 1r AP(A) 

funky 

20’30h. 2n AP(B) contemporani 

20’40h. 2n AP(A) clàssic 

20’50h. 2n AP(B) clàssic 

21’00h. 3r AP funky, taller contemporani 

21’20h. Taller clàssic 


