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 Us informem que per als alumnes del curs passat que 
hagueu 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 el pròxim 
curs 2017/2018.  

 Les matrícules de l’Escola de Dansa i l’assessorament 
general serà del 13 al 29 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 27, 28 i 29  de setembre hi haurà classes de prova per als alumnes de 3 a 5 anys 
en dansa clàssica, dansa espanyola i dansa jazz.  

 Passejada per inaugurar el curs ESPORTS&ARTS. Centre de Lectura i El Reus 
Deportiu. Les escoles artístiques del Centre de Lectura uneixen les seves seccions 
per donar el tret de sortida al nou curs.  

 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 
 

 Del 17 d’octubre al 28 de novembre Educació emocional i creativitat. El 17 
d’octubre a les 19’00hSala d’Actes del Centre de Lectura Inauguració del curs “ La 
dansa i les emocions”.  “La Pe i el Cordi” fan ballar a l’escola a càrrec de Juny 
Cases i Andreu. “Emociona't” a càrrec de Mònica Rincón Martínez. 

 Del 20 al 22 d’octubre tindrà lloc COS, XX Festival internacional de moviment i 
teatre gestual amb diferents actuacions tant dins els teatres de la nostra ciutat 
com en diferents llocs al carrer. 

NOVEMBRE 
 Participació del programa Dansa en xarxa de l’Institut del Teatre. Dissabte 11 de 

novembre a Sarral. 
 Del 13 a 19 de novembre. Fotografies de tots els alumnes per grup-classe,  a les 

instal·lacions del Centre de Lectura. 
 Flashmob de tots es alumnes al carrer Major, el 24 de novembre a les 19.30 h.  
 Seminari de clàssic el 25 de novembre 

 
 
 

1r TRIMESTRE 
SETEMBRE 



DESEMBRE 
 

 Gala Infantil el 3 de desembre de 2017 al Centre Municipal de Valls. Participa 4t AB 
contemporani. Organitza Associació de Professors de Dansa de les comarques de 
Tarragona.  

 Festa de lliure disposició: 7 de desembre 
 Classes obertes de Nadal: de l’ 11 al 22 de desembre. 
 Projecte La Pe i el Cordi fan ballar al Col·legi Cèlia Artiga, Pompeu i Fabra i  Prat 

de la Riba van a veure el Trencanous, a càrrec des alumnes de 2n AB a Taller de 
Clàssic.  Teatre Bartrina, 20 de desembre a les 19.00 h. 

 Representació del Ballet del Trencanous al Teatre Bartrina el 21 de desembre a les 
19’00 a càrrec dels alumnes de de clàssic de l'Escola de dansa de la disciplina de 
Clàssic.  

 Cursets: Dansa contemporània. Del 27 al 30 de desembre. 
 Actuacions de dansa al carrer 23, 27 i 28 de desembre a les 12.00 h a la plaça del 

Prim. El conte del Trencanous. Patronat de turisme. 
 Dates de vacances de Nadal: del 23 al 7 de gener (inclosos). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Inici de les classes el 8 de gener 
 Inici del Festival: Vestuari. 
 Assaig el 18 de gener a les 17’00 
 Representació del musical GREASE, a càrrec dels alumnes 

de Jazz i 3r d’AP i Taller de Funky. Teatre Bartrina 18 de 
gener 20.00h 

 Representació del conte Focs, a càrrec dels alumnes d’Espanyol i 1r AP (A i B) i 2n 
AP (A i B) de Funky. Al Teatre Bartrina el 19 de gener a les  20.00h.  
 

 
 

 
 Seminari de contemporani el dia 3 de febrer 
 Del 30 de gener  al 4 de febrer. Avaluació interna de nivells .  

Exàmens quatrimestrals. Clàssic 
 Festa de carnaval:  12 i 13 de febrer i curset de maquillatge 
 Seminari de Jazz: 24 de febrer 

 
MARÇ 
 

 Osca:  Concurso de Danza Vaslav Nijinsky Clàssic 2, 3 i 4 Març. Clàssic, Neoclàssic i 
Espanyol. El Concurs constarà de dues fases: Semifinal  divendres i dissabtes. Final 
i Lliurament de Premis, diumenges. Les dues fases, Semifinal i Final estaran 
obertes al públic. Participen la Junior i la Jove Companyia del Centre de Lectura 

SEGON TRIMESTRE 

GENER 

FEBRER 



 Informacions sobre el vestuari de festival de fi de curs del 6 a l’11 de març. 
 Festa del Pare del 19 al 24 de març. Convidem als pares a compartir una estona de 

dansa amb els seus fills/es. Una nova experiència. 
 Seminari  d’espanyol: 24 de març. 
 Gala Metropol: 10 de març. Organitza Associació de Professors de Dansa de les 

comarques de Tarragona. 
 Dates de les vacances de Pasqua : del 26 de març al 2 d’abril ambdós inclosos. 

 
 

 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 Col·legi Sant Josep 
de Reus, dia 4 d’abril 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, dia 5 d’abril a les 17’15 assaig alumnes de l’escola de 
Dansa. Espectacle a les 19’00. 

 Osca:  Concurso de Danza Vaslav Nijinsky Modern 6, 7 i 8 
Abril, Contemporani, Modern Jazz, Dansa Urbana i Tap. El 
Concurs constarà de dues fases: Semifinal divendres i dissabtes. Final i Lliurament 
de Premis, diumenge. Les dues fases, Semifinal i Final estaran obertes al públic. 
Participen la Junior i la Jove Companyia del Centre de Lectura 

 Seminari  de funky:  14 d’abril. 
 Circulars anunciant els actes del Dia Internacional de la Dansa. 29 d’abril. 
 El Conservatori de la Diputació a Reus conjuntament amb l’INS Salvador Vila-seca i 

les escoles de dansa de Reus: Artis, Núria Díez i del Centre de Lectura organitzen 
un musical basat en el cèlebre FAMA que s’estrenarà l’abril de 2018. Institut 
Vilaseca 

 Intercanvi de l 'escola de primària i secundaria artística Oriol Martorell i les escoles 
autoritzades @artisdansa, @adagivalls, @escoladedansanuriadiez,  
@edansacentrelectura, @escoladedansaMontbriódelcamp. 

 Gala a Reus 28 d’abril Teatre Fortuny de Reus "Jove Cia Dansa del C. L. Reus". 
Organitza Associació de Professors de Dansa de les comarques de Tarragona.  

 Festa de lliure disposició:  30 d’abril 

MAIG 
 

 Preinscripció durant el mes de maig pel curs vinent 2018/2019. 
 Reunions de vestuari. 
 Gravació de la música a càrrec dels tècnics del Centre de Lectura. 
 Participació a la Mostra de dansa a Hospitalet: 20 de maig. 
 Circular venda de les entrades: 22 i 23 de maig. 
 Assaig General 29 i 30 de maig.  

 
 
 

Tercer Trimestre 
ABRIL 



JUNY 
  

 Gravació de les llums: 5 de juny 
 Festival fi de curs 
 Festival de Fi de Curs 7 de juny a 2/4 de 7 de la tarda. 
 Festival de Fi de Curs 8 de juny a 2/4 de 7 de la tarda. 
 Festival de Fi de Curs: 9 de juny  a les 6 del vespre. 

 Setmana de l’amic del 11 al 16 de juny. 
 Avaluació  del 11 al 22 de juny de tots els alumnes.  
 Berenar  de Cloenda del curs.  21 de juny a les 18.00 h. 
 Exàmens del nivell elemental i preparatori de grau mig: 18 i 19 de maig. 
 Cloenda de la Jove Companyia de Dansa del CdL. El 14 de juny de 2018 
 Assaig de Valencians 22 de juny a la Palma. 
 Entrega dels informes de Fi de Curs als alumnes, el 26 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. 

_________________________________________________________________________ 
 

Estiu 
JULIOL 

 
 Estiu dansa de 9 a 14’00 al matí. Del 2 al 18 de juliol. 

Clàssic, Contemporani, espanyol i funky.  
 Representació dels tallers realitzats a l’estiu dansa, el 

dimecres 18 de juliol a la plaça del Teatre a les 7 de la 
tarda. 

 Classes d’Hip Hop tot el mes de juliol. 
 CURSET DE DANSA. Viatge a Conservatorio Internacional 

de Ballet e Dança Annarella Sanchez,  Annarella Academia 
de Ballet e Dança, Travessa do Sol 14. Leiria  Portugal del 
23 a 29 de juliol 

 

Les dates i hores poden ser modificade degut a motius alies a la nostra voluntat. Estigueu alerta a 
la pàgina web, i al vostre correu de la circular mensual de l'escola de dansa. 

 

 

 

 

 

 

El nou projecte de petits artistes: Escola de Dansa i Escola de Música del Centre de lectura 

FOTOS  @PEP AGUADÉ 


