ACTIVITATS DEL CURS 2016/17
1r TRIMESTRE
SETEMBRE
Us informem que per als alumnes del curs passat que hagin fet la
preinscripció a l’estiu teniu el dilluns 12 de setembre de 2/4 de 6 de la tarda a
les 8 del vespre, per poder confirmar les disciplines que fareu pel pròxim
curs 2016/2017.
• Les matrícules de l’Escola de Dansa i l’assessorament general serà del 13 al
28 de setembre de 2/4 de 6 de la tarda a les 8 del vespre.
• A partir del 15 de setembre s’inicien les classes per a tots els alumnes des de
1r de primària en totes les disciplines i especialitats.
• El 28, 29 i 30 de setembre hi haurà classes de prova per als alumnes de 3 a 5
anys en dansa clàssica, dansa espanyola i dansa jazz.
• Presentació de PASSACARRERS ESPORTS&ARTS. El Reus Deportiu i les
escoles artístiques del Centre de Lectura uneixen les seves seccions per
donar el tret de sortida al nou curs. Una original cercavila plena de
sorpreses, uniran les dues entitats amb música, dansa, teatre i esports Acció
conjunta Centre de Lectura i Reus Deportiu. Divendres 16 de setembre a les 7
de la tarda.
• 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.
OCTUBRE
• Presentació del curs.
NOVEMBRE
• Ballem per tu al carrer. Acte conjunt amb la Regidoria de Turisme
conjuntament amb l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de
Tarragona i de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i de
les Terres de l’Ebre 5 de novembre a partir de les 6 de la tarda en diferents
espais de la ciutat
• Ballem per tu. Gala Benèfica contra el Càncer. Organitza la Fundació del
Teatre Fortuny conjuntament amb l’Associació de Professors de Dansa de les
Comarques de Tarragona i de la Lliga contra el Càncer de les comarques de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 12 de novembre a les 9 del vespre. Teatre
Fortuny.
• Felicitació Nadalenca: fotografies de totes els alumnes per grup-classe,
instal·lacions del Centre de Lectura. Del 14 al 20 de novembre.
• Seminari Clàssic 26 de novembre
•

DESEMBRE
• Festa 5 de desembre
• Classes obertes de Nadal: del 12 al 20 de desembre.
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Gala Infantil el 11 de desembre de 2016 al Centre Municipal de Valls. Organitza
Associació de Professors de Dansa de les comarques de Tarragona.
Projecte La Pe i el Cordi fan ballar al Col·legi Sant Josep de Reus amb el
Trencanous. Teatre Bartrina,21 de desembre a les 19’00 h.
Projecte La Pe i el Cordi fan ballar a l’Escola Teresa i Miquel amb el
Trencanous. Teatre Bartrina,22 de desembre a les 19’00 h.
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.
Possible actuacions al carrer dins el programa de Nadal de la regidoria de
Turisme i cultura els dies 23, 27 i 28 de desembre.
Cursets: Dansa contemporània. Del 27 al 30 de desembre.
Dates de vacances de Nadal: del 23 al 8 de gener (inclosos).

SEGON TRIMESTRE
GENER
• Inici de les classes el 9 de gener
• Inici del Festival: Vestuari.
• Assaig 20de gener a les 17’00
• Representació del musical FAMA, a càrrec dels alumnes de Jazz i Teatre
Bartrina 20 de gener 20.00h.
• Seminari de contemporani 21 de gener
• Premi Beca Roseta Mauri del 27 al 29 de gener de 2016. Organitza
l’Associació de Professors de dansa de les Comarques de Tarragona
FEBRER
• Del 30 de gener al 4 de febrer. Avaluació interna de nivells . Exàmens
quatrimestrals. Clàssic
• Festa de lliure disposició 27 de febrer
• Festa de carnaval 29 de febrer i curset de maquillatge
• Actuació al FlhasBack, 19 de febrer alumnes de jazz
• Seminari de Jazz 11 de febrer
• Seminari d’Espanyol 18 de febrer.
MARÇ
• Reunions de vestuari del 6 a l’11 de març.
• Seminari de funky 11 de març.
• Gala Metropol 19 de març. Organitza Associació de Professors de Dansa de
les comarques de Tarragona.
• Premi Internacional Roseta Mauri. Fundació del Teatre Fortuny i Teatre
Fortuny del 20 al 25 de març
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Projecte La Pe i el Cordi fan ballar a l’escola amb el Pere i el Llop De 3 a 5
assaig alumnes de 4t EP de les Escoles del Prat de la Riba, Pompeu i Fabra i
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 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
• Reus, capital de la cultura : I Jornada de Dansa i família. Organitza Fundació
del Teatre Fortuny i coordinadora de Dansa de Reus. Per confirmar
• Dates de les vacances de Setmana Santa del 9 al 17 d’abril ambdós inclosos
• Circulars anunciant els actes del Dia Internacional de la Dansa. 29 d’abril.
• Gala a Reus 29 d’abril Teatre Fortuny de Reus "Jove Cia Dansa del C. L. Reus".
Organitza Associació de Professors de Dansa de les comarques de
Tarragona.
• Reus, capital de la cultura: Dia Internacional de la Dansa: 29 d’abril. Plaça de
la Llibertat.
MAIG
• Reus, capital de la cultura: Projecte una Rosa per la Llibertat. Espectacle
conjunt Camerata XXI i Jover i Junior companyia de Dansa del Centre de
Lectura. Teatre Bartrina. Per confirmar
• Reus, capital de la cultura: Projecte una Rosa per la Llibertat. Espectacle
multidisciplinar ala plaça de la Llibertat de Reus. Per confirmar
• Pre-inscripció mes de maig pel curs vinent 2017/2018.
• Reunions de vestuari
• Grabació de la música a càrrec dels tècnic del Centre de Lectura
• Participació a la Mostra de dansa a Hospitalet: 21 de maig. Per confirmar
• Circular venda de les entrades: 16 i 17 de maig.
• Assaig General 23 i 24 de maig
• Grabació de les llums 30 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
• Setmana de l’amic del 5 al 10 de juny
• Avaluació del 12 al 17 de juny de tots els alumnes
• Berenar de Cloenda del curs. 10 de juny a les 5 de la tarda. Per confirmar
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• Exàmens del nivell elemental i preparatori de grau mig: 19 i 20 de juny.
• Cloenda de la Jove Companyia de Dansa del CdL. juny de 2015. Per confirmar
• 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 3 al 14 de juliol. Clàssic, Contemporani,
espanyol i funky.
• Representació dels tallers realitzats a l’estiu dansa, el divendres 14 de juliol a
la plaça del Teatre a les 7 de la tarda
• Setmana del 17 al 21 de juliol possible setmana de curs. Per confirmar
• Classes d’HipHop tot el mes de juliol
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. 29 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
“Junior Cia”
• Participació al concursos i premis de dansa
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