ESCOLA
DE TEATRO
DE NIGRÁN

ABRIMOS O TELÓN EN NOVEMBRO

ACTIVIDADE MUNICIPAL PARA TODAS AS IDADES

A PRIMEIRA ESCOLA DE
TEATRO DE NIGRÁN
O próximo ano Teatro do Ar cumpre dez anos. Dez
anos que dan para moito. Para moitas personaxes,
historias, públicos, experiencias...
Pensamos que xa temos bastante vida nas nosas
costas como para comezar a ensinar. Por iso creamos
xunto ao Concello a primeira escola teatral de Nigrán.

MELLORAR O
NOSO CONCELLO
CO TEATRO

DINAMIZAR E
REFORZA A
NOSA CULTURA

Estamos convencidos de

O Concello de Nigrán e

que o teatro e a arte en

Teatro do Ar reforzan en

xeral melloran a vida das

gran medida a cultura do

persoas. Con esta escola

noso concello coa creación

queremos

desta escola.

dinamizar

a

cultura no noso concello.
As voces das persoas que

Todas os veciños e veciñas

asistan a escola serán a

poderán acceder ás artes

voz

nos

escénicas, da igual a súa

escenarios e nas nosas

idade ou a súa experiencia

rúas.

no eido teatral.

de

Nigrán
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OBXECTIVOS
Fomentar o crecemento persoal (emocional, psicolóxica,
artístico e físico) a través das ferramentas do teatro.
Desfrutar, xogar, aprender e divertirse co teatro.
Dinamizar, promover e impulsar a vida teatral e artística
do entorno.
Aprender a integrarse socialmente nun grupo a través do
teatro.
Achegar o teatro a todos os colectivos sociais para
axudar e favorecer á súa evolución persoal

UNHA ESCOLA PARA TODAS AS
IDADES E PARA TODOS OS GUSTOS
INFANTIL

DE 3 A 5 ANOS

NENOS E
NENAS

DE 6 A 11 ANOS

MOZOS E
MOZAS

DE 12 A 18 ANOS

PERSOAS
ADULTAS

DE 18 ADIANTE
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DISTRIBUCIÓN GRUPOS - 85 PERSOAS
GRUPO

IDADE

INFANTIL

3-5 ANOS

NENOS E

6-11 ANOS

NENAS
NENOS E

6-11 ANOS

NENAS
MOZOS E

12-18 ANOS

MOZAS
MOZOS E

12-18 ANOS

MOZAS

HORARIO

LUGAR

MÁXIMO PERSOAS

Xoves de

Auditorio

10 nenos e nenas

16.00 - 16.45

Municipal

Xoves de

Auditorio

17.00 - 18.00

Municipal

Xoves de

Auditorio

18.15 - 19.15

Municipal

Xoves de

Auditorio

19.30 - 20.30

Municipal

Xoves de

Auditorio

20.45 - 21.45

Municipal

ADULTOS

Maiores de

Venres de

Auditorio

ADULTAS

18 ANOS

20.30 - 21.30

Municipal

15 nenos e nenas

15 nenos e nenas

15 mozos e mozas

15 mozos e mozas

15 adultos e adultas

PREZO
Persoas empadroadas en Nigrán - 75 euros
Persoas non empadroadas en Nigrán - 1oo euros
As persoas empadroadas en Nigrán e en situación de
desemprego terán dereito a unha bonificación do 50 % sobre
os 1oo euros, exactamente 50 euros.
No prezo está engadido o seguro obrigatorio de accidentes.
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OS NOSOS PROFESORES
SARAI GÓMEZ VILLAR
Experta en teatro social e monitora de tempo libre

Sarai graduouse en Traballo Social cun TFG sobre o teatro social
como terapia para mellorar a vida das persoas en xeral, entre elas
colectivos

con

diversidade,

risco

de

exclusión,

maiores...

Tamén

reflexionou sobre o tema durante o seu mestrado en Menores en
situación de conflito e desproteción social.

Leva facendo teatro dende nena e agora está a especializarse en
dobraxe e é monitora de tempo libre.

MARIEN BREIS
Actriz profesional e licenciada en Arte Dramático

Marien

licenciouse

moi

nova

na

Escola

de

Arte

Dramático

de

Murcia e dende aquela non deixou de interpretar. Leva máis de 30
anos sendo actriz profesional de teatro, cinema e televisión.

Está especializada en voz, xa que conta con estudos de solfeo e
piano no Conservatorio de Murcia. Destaca tamén o seu traballo
de

Teatro

Clásico

y

Verso

para

Fernando

Fernán

Gómez

na

Compañía Nacional de Teatro Clásico.
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PEDRO RODRÍGUEZ VILLAR

Xornalista, escritor, director de teatro afeccionado e
proxecto de guionista

Pedro é xornalista e director de teatro do grupo de Nigrán Teatro
do Ar. Leva contando historias dende pequeno, é un amor que
colle de seu avó, o mellor contacontos que coñeceu. Por iso
fíxose xornalista, director de teatro e agora está a cursar un
mestrado de guión de cine.

Xa se representaron 12 obras súas, entre elas, unha finalista do
Xuventude Crea e outra mención destacada nos premios Buero
Vallejo de Teatro Joven. Tamén ten premios de novela curta e
poesía. Este ano publica dous libros.

FERRAN BOTIFOLL
Actor profesional e experiencia como profesor teatral
Ferrán

é

cinema.

actor
Está

profesional

especializado

con
en

experiencia
clown,

no

mimo,

teatro

e

pantomina

no
e

expresión corporal e ten ás súas costas 30 anos de traballo
como actor en teatro, cine e televisión.

Tamén

ten

experiencia

na

docencia

como

profesor

en

“El

Timbal” de Barcelona, e creou en Madrid, xunto a Marien, a
escola Crecer Teatro para persoas de todas as idades, tanto
profesionais como amateurs.
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PABLO FERNÁNDEZ BELLO

Profesor, actor afeccionado e mestrado en Estudos
Teatrais

Pablo é profesor de inglés no CPI Arquitecto Palacios de Panxón
dende que comezou o seu percorrido nas aulas confía no teatro
como un elemento esencial no crecemento dos nenos, nenas,
mozos e mozas.

Ten

un

mestrado

en

Estudos

Teatrais

e

ademais

é

actor

afeccionado dende fai máis de 20 anos. A súa experiencia nas
táboas e nas aulas deixa ao seu lado moitas boas historias.

MÓNICA GIRÁLDEZ
Actriz afeccionada, monitora de tempo libre e C1 en
inglés
Mónica é unha experta á hora de traballar con nenos e nenas.
Conta

cunha

longa

experiencia

nas

súas

costas

como

profesora de inglés e monitora de tempo libre. Ten o título C1,
nivel experto, en lingua inglesa nos exames da Universidade de
Cambridge.

Leva dende nena sendo actriz afeccionada no grupo Teatro do
Ar e agora quere traballar cos nenos e nenas todo o que a
namorou a ela desta arte.
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MÁIS INFORMACIÓN EN
@TEATRODOAR

TEATRO

DO

GRUPOTEATROAR@GMAIL.COM

AR

WWW.TEATROAR.GAL
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FORMULARIO DE INSCRICIÓN
ESCOLA DE TEATRO DE NIGRÁN
NOME:
APELIDOS:
IDADE:
FIXO TEATRO
ALGUNHA VEZ?
TELÉFONO:
CORREO
ELECTRÓNICO:
POR QUE QUERES ENTRAR NA ESCOLA?

