
 

 
CREACIÓ SANT MARTÍ 2017 

Creació d’un espectacle de teatre comunitari per a representar el 20 i 21 de 

maig de 2017 dins de la programació de l’Auditori de Sant Martí 
 

Art&Coop SCCL i el Centre Cívic Sant Martí us conviden a participar i actuar en un 
espectacle que es representarà a l'Auditori de Sant Martí el maig de 2017. 

És un espectacle obert a la participació en la diversitat de la comunitat, en edats, orígens 
culturals i diversitat funcional. Calen motivació, ganes de compartir i compromís amb els 
horaris d’assaig.  No cal experiència prèvia.  

 

Art&Coop (www.artancop.org) porta anys acompanyant i dirigint espectacles comunitaris, 
que s’han representat en espai públics i teatres de mitjà i gran format.   
 

 
ASSAJOS  

De gener a març:  

 Dimarts de 19 a 21 hores al Centre Cívic Sant Martí   

Abril i maig:  

 Dimarts de 19 a 21 hores a l’Auditori de Sant Martí 

Assajos intensius 

 Dissabtes 1 i 22 d’abril de 10 a 14 hores. 

 Dissabtes 6 i 13 de maig de 10 a 14 hores.  

 

FUNCIONS: 20 de maig a les 20 hores i 21 de maig a les 18:30 hores. 

 

 
 

http://www.artancop.org/


 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: ....................................................................................... 

Data de naixement: ..............................  

Telèfon: ................................ Altres telèfons (fixe) : ................................ 

Correu electrònic : ................................................................................... 

ús del correu: habitual - poc habitual (subratlla l’opció) 

Tens experiència artística? …..... En què?................................................ 

En cas de menors d’edat 

Nom pare/mare o tutor legal: ................................................................. 

Telèfon/s familiar (per avisos): ................................................................ 

TEMÀTICA 

Per tal que la creació sigui col·laborativa, volem saber: de què voldries que tractés 

l'espectacle? Quines són les necessitats i inquietuds individuals i col·lectives del vostre 

entorn? 

 

DRETS IMATGES: 

 
Per motius exclusivament de difusió de l’activitat amb finalitats socials i no comercials, 
dono permís perquè es pugui gravar i fotografiar la meva imatge. 
 

SÍ     /     NO 
 

Nom i signatura  
de la persona que s'inscriu  

(En el cas de menors d'edat)  
Nom i signatura del pare/mare o tutor 

 
 

Podeu entregar aquesta butlleta omplerta a la recepció del 

Centre Cívic Sant Martí fins el 29 de novembre de 2016. 

 

info@artandcoop.org 

www.artandcoop.org 

http://www.artandcoop.org/

