ZIP
CASAL DE CREACIÓ PER A JOVES

UNA COPRODUCCIÓ DE :

QUÈ ÉS ZIP
El Museu del Disseny de Barcelona i Tantàgora organitzen la
SETMANA DE LA CREACIÓ, una proposta estiuenca adreçada
a nois i noies de 13 a 17 anys.
El ZIP, d’una durada setmanal, compta sempre amb la presència
d’una persona de l’equip de Tantàgora que n’assumeix el fil
literari i a cada edició comptarà, a més, amb un artista diferent
que proposarà als participants un treball basat en el còmic o
en la creació audiovisual per conèixer-ne les claus així com la
manera d’abordar-ne la creació.

PROGRAMA
CÒMIC LAB

BLA BLA BLA
AUDIOVISUAL

Del 9 al 13 de juliol
Olga Capdevila

Del 16 al 20 de juliol
El bombeto

LLOC:
Museu del Disseny
HORARI:
9:00 a 14:00
EDATS:
13-17 anys
PREU:
72€/setmana
INSCRIPCIONS:
info@tantagora.net
SOLICITUD DE BEQUES:
24 d’abril i 8 de maig
de 10:00 a 19:00
Al Museu del Disseny

MÉS INFORMACIÓ:
info@tantagora.net
93 213 59 91

CÒMIC LAB
DEL 9 AL 13 DE JULIOL, OLGA CAPDEVILA
Per explicar el que passarà al COMIC LAB hem hagut d’inventar
la paraula “Experimentaciar”.
Apunta’t a aquesta setmana de taller-laboratori per treballar
amb diàlegs, imatges i vinyetes i veure com amb el joc s’arriba
a resultats imprevisibles.
OBJECTIUS
“Experimentaciar” amb el llenguatge del còmic des
del seu naixement fins a la impressió i reproducció.

PROPOSTA CREATIVA
Fitness creatiu diari: exercicis per estimular la creativitat mentre
es comprèn el llenguatge del còmic. Creació d’una proposta
individual i d’un fanzín col·lectiu imprès per tots els participants.

OLGA CAPDEVILA

A finals de gener del 1986, una conjunció de diferents fenòmens meteorològics van provocar una de les nevades més recordades de la segona meitat del segle XX. A Malla, un diminut
poble agrícola de l’interior català, el gruix de la neu va arribar als
70 centímetres. L’excepcionalitat del temporal va deixar aïllats
i sense llum els habitants del poble, que van quedar set dies i
sis nits tancats en la foscor de casa seva. Nou mesos més tard,
en una d’aquestes cases, naixia jo.

BLA BLA BLA AUDIOVISUAL
DEL 16 AL 20 DE JULIOL, AMB EL BOMBETO
Durant una setmana els participants al Bla, Bla, Bla audiovisual
conviuran amb la llengua literària i el visual literacy en un
treball d’alfabetització visual i verbal a través de propostes
creatives i artístiques.
OBJECTIUS
Utilitzar eines creatives pròpies dels jocs literaris i la llengua.
Conèixer i usar de manera artística recursos digitals i audiovisuals.
PROPOSTA CREATIVA
Experimentar amb eines i recursos literaris i de visual literacy.
Crear un canal de youtube del Bla, bla, bla audiovisual on poder
seguir els procés de creació i les peces literàries realitzades.

EL BOMBETO
A El Bombeto li agrada molt l’animació i el cinema perquè
són uns jocs infinits dels que sempre en surten coses noves i
diferents depenent de qui hi jugui. Com que no sempre la gent
sap com funcionen, ni les possibilitats que tenen, està encantat
d’explicar-ho allà on faci falta. Així tothom hi pot jugar!

COORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

SEGUEIX-NOS!

/ tantagora
www.tantagora.net
/ museudeldisseny
http://museudeldisseny.barcelona.cat
#casalsdestiu #xup-xup

