
TALLERS DE CULTURA POPULAR PRIMAVERA 2013 
 
Inscripció al Teatre Mar i Terra: Dilluns dia 18 i divendres 22 de març de 
18,30 a 20,30 h 
C/ de Sant Magí, 89 
 
TALLER BALL DE BOT nivell inicial 
Dates: Dilluns  8, 15, 22 i 29 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de maig, 3 i 10 de juny 
Horari: 19-30 a 20-30 
Lloc de realització: Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada: 10 h 
Descripció: Classes per començar a conèixer el món del ball de bot, des 
dels passos bàsics a la música tradicional. No fa falta tenir cap tipus de 
nivell o coneixement previ. És una classe oberta a tothom que vulgui 
intentar apropar-se al ball de bot. 
Objectiu del curs: Donar a conèixer el ball de bot. 
A qui va dirigit el curs? A les persones interessades a aprendre a ballar el 
ball de bot. 
Edat: majors d’edat 
Capacitat: 20 alumnes. 
Preu: 20 € 
 
TALLER D’INICIACIÓ A LA IMPROVISACIÓ ORAL EN VERS 
Dates: Dimarts 9, 16 i 30 d’abril, 7, 14 de maig. 
Horari: 19 a 21 (2 hores setmanals) 
Lloc de realització: Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada: 10 h 
Descripció: Es tracta de posar el  assistents en contacte amb la poesia 
oral improvisada, de manera que en puguin copsar les dinàmiques de 
creació, els recursos expressius que s’hi fan servir i les possibilitats 
comunicatives de la glosa. Objectiu del curs: Aprofundir en els 
coneixements teòrics i pràctics de la glosa imrprovisada i aconseguir que 
tothom sigui capaç de glosar quan finalitzi el taller o almanco tenir les 
eines a l’abast per poder-ho fer. 
A qui va dirigit el curs? A aquelles persones que es vulguin iniciar amb la 
glosa. 
Edat: majors d’edat 
Capacitat: 20 alumnes. 
Preu: 20 € 
 



TALLER D’INTRODUCCIÓ AL REPERTORI POPULAR EN GUITARRA 
Dates: Dilluns 15, 22 i 29 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de maig, 3, 10 i 17 de juny 
Horari: 20 a 21 
Lloc de realització: Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada: 10 h 
Descripció: taller  per introduir peces de repertori popular i d’autors de 
la nostra terra a traves de la guitarra clàssica. Com combinar 
l’instrument amb altres de tradicionals; com musicar un romanç o 
poesia, acompanyar un cant. 
Objectiu del curs: Animar als assistents a posar en marxa nous projectes 
musicals i treure partit a l’instrument de la música d’arrel. 
A qui va dirigit el curs? A aquelles persones ja iniciades amb 
l’instrument. 
Edat: majors d’edat 
Capacitat: 20 alumnes. 
Preu: 30 € 
 

 
TALLER BALL (FANDANGO) 
Dates: Dijous 11, 18 i 25 d’abril, 2, 9, 16, 23 i 30 de maig, 6 i 13 de juny 
Horari: 20 a 21 
Lloc de realització: Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada: 10 h 
Descripció: Els fandangos ja siguin de Mallorca o Menorca formen part 
del repertori habitual de qualsevol ballada que s’organitza arreu de l’illa, 
per tant es donaran les pautes i s’aplicaran el conceptes per poder-los 
ballar.  
Objectiu del curs: Donar a conèixer el ball de fandango amb les seves 
variants Mallorca i Menorca. 
A qui va dirigit el curs? A les persones ja iniciades en el ball de bot, s’ha 
de tenir coneixements dels balls de la jota i el bolero i també un cert 
domini dels balls de parella. 
Edat: majors d’edat 
Capacitat: 20 alumnes. 
Preu: 20 € 
 


