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ART PER A JOVES  
amb Annette Messager 

En aquests tallers abordarem a través l’història 
de l’art la pràctica de l’art contemporani i la seva 
posada en escena.

A través de l’obra d’Annette Messager, explo-
rarem l’instal·lació artística i els diferents ele-
ments que ens permeten crear per acumulació.

Setmana del 18 al 22 de juliol

De dilluns a divendres de 10 a 13 h
Preu: 12,75 euros per setmana
Joves de 10 a 16 anys 
Màxim 6 alumnes 
Inscripcions: Comú d’Ordino

ART PER A JOVES  
amb Louise Bourgeois 

En aquests tallers abordarem a través l’història 
de l’art la pràctica de l’art contemporani i la seva 
posada en escena.

A través de l’obra de Louise Bourgeois, explo-
rarem l’art com a teràpia i la creació artística 
com a una obra autobiogràfica. 
Treballarem des de l’experiència personal per 
expressar les nostres emocions, amb diferents 
elements plàstics.

Setmana del 25 al 29 de juliol

De dilluns a divendres de 10 a 13 h
Preu: 12,75 euros  per setmana
Joves de 10 a 16 anys 
Màxim 6 alumnes 
Inscripcions: Comú d’Ordino

CLUB FOTO JOVES 

Intensiu de fotografia per a joves per tal d’apren-
dre les nocions bàsiques i el tractament de la 
fotografia amb les eines actuals. 

Foto d’Estudi
Foto de natura
Tractament de la fotografia

Setmana del 18 al 22 de juliol
Setmana de l’1 al 5 d’agost 
Setmana del 29 d’agots al 2 de setembre

De dilluns a divendres de 16 a 19 h
Preu: 60 euros per setmana
Joves de 10 a 16 anys 
Grups reduïts 
Inscripcions: Jean Luc Herbert, tel. 673798



WORKSOP FOTOGRAFIA
Tècnica studio Harcourt

Introducció a la fotografia d’estudi a la manera 
Harcourt, un tractament de la llum molt especí-
fic per a la fotografia de retrat.

Taller amb model.
4 workshops de 3 hores

13 juliol / 27 de juliol / 10 d’agost / 24 d’agost  
Dimecres de 18 a 21 h 
Preu: 60 euros per workshop
Per a adults
Grups reduïts
Inscripcions: Jean Luc Herbert, tel. 673798

ESCRIURE I PUBLICAR  A WATTPAD

Aprendrem a publicar una història en la plata-
forma WATTPAD, quines són les millors eines 
per crear portades atraients, com aconseguir 
seguidors i lectors, quin tipus d’històries són 
les més populars i molt més. Es recomana que 
els participants duguin un dispositiu digital 
(portàtil, tableta o mòbil).

Setmana de l’11 al 15 de juliol
Setmana del 8 al 12 d’agost

De dilluns a divendres d’11 a 13 h
Preu: 40 euros per setmana
Joves a partir de 13 anys 
Inscripcions: Elena Aranda, tel. 628 300
elenaranda@gmail.com

Tots els tallers
tindran lloc a
La Capsa, espais  
de creació
Ordino


