TALLERS PER A JOVES

CABRANDARI’12
7ena EDICIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA

TALLER DE BATUKA > 2, 4, 6, 9, 11 i 13 juliol > de 18.15h a 19.15h
> Sala del sindicat.
> A càrrec de Natàlia Bonet, instructora d’activitats dirigides.

TALLER DE MALABARS > 10 juliol > de 18h a 21h
> Sala del sindicat.
> A càrrec de la companyia Passabarret Joglars.

TALLER DE PERCUSSIÓ > 24 i 25 juliol > de 18h a 19.30h
> Sala del sindicat.
> A càrrec de la companyia Vallsamba.
INSCRIU-TE ALS TALLERS !
> Tallers a partir de 12 anys. Gratuïts.
> Cal inscripció: Es fa a l’ajuntament fins a 3 dies abans
de l’inici del taller.
> Per a menors de 18 anys, cal omplir una autorització.

CASAL D’ESTIU

Inscripcions del 2 de juliol al 3 d’agost 2012 a l’Ajuntament.
Categories:
>
>
>
>

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A: Fins a 14 anys complerts.
B: A partir de 14 anys.
jove fotomuntatge: De 14 a 29 anys.
fotomuntatge: Majors de 30 anys.

Resum de les bases:
Es convoquen 8 premis en total.
Enguany els premis per a la categoria A seran una càmera de fotos digital.
Els premis per a les altres categories seran una dotació econòmica de 100€ cadascun.
> Premis RETRAT (categoria A i B): Fotografies on la gent és protagonista, en les
quals es veu clarament que el/s personatge/s estan posant conscientment per a la
fotografia (d’una o més persones).
> Premis PAISATGE (categoria A i B): Fotografies del nostre entorn (amb predomini
de la natura, del patrimoni artístic...
> Premis TRADICIONS (categoria A i B): Fotografia de les nostres festes populars,
relacionades amb l’agricultura, els costums i tradicions locals...
> Premis FOTOMUNTATGE (2 categories): Fotocomposicions realitzades amb
programes informàtics d’edició i retoc d’imatges basats en la tècnica del collage,
l’alteració de formes i colors... Poden ser treballs sobre qualsevol dels temes
citats.

PER A NENS I NENES > 25 juny al 3 agost > 8.30h a 14h
> A l’escola de Cabra > De P3 fins a 6è de primària
> Preu: 25€ per setmana (les 6 setmanes costen 150€).
> Més informació a l’ajuntament.

MuLLA’T
PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE > 8 juliol > horari piscina
> Bany solidari a la piscina

Premi tradicions 2011 (categoria B), Oriol Manresa.

INSCRIPCIONS I MÉS INFO A:

Estiu 2012 – juliol

Número IX

Ajuntament de Cabra del Camp
Horari atenció al públic: matins de 9-14h
977 63 01 31

QUE
PASSEU
UN BON
FES-TIU!!!
Organitza

Ajuntament de
Cabra del Camp

Amb la col·laboració de

Cabra del camp’12
Foto: Premi fotomuntatge, Cabrandari 2011, Sergi Carpena.

