ATENEU DE SANT JUST DESVERN

GRUPS I SECCIONS DE L'ATENEU QUE ORGANITZEN CLASSES:
•

Escola de Música de l'Ateneu: classes d'instrument individuals (piano, violí,
violoncel, flauta travessera, saxòfon, clarinet, guitarra clàssica i elèctrica),
classes en grups reduits de sensibilització i iniciació musical (a partir dels 3 - 4
anys), llenguatge musical (grau elemental i mitjà), conjunt instrumental i
orquestra.
NOU! Cor infantil (de 7 a 9 anys), classes de cant i tallers per a Nadons.

•

Escola d'Escriptura de l'Ateneu: tallers d'escriptura, un inicial els dilluns de
19:00 a 20:30 h., destinat a aquelles persones que volen aprendre les eines
necessàries per enfrontar-se a una història, i un avançat els dimecres de
18:30 a 20:30 h. Club de lectura, una sessió mensual en dimarts.

•

Balls: classes de ball de saló, claqué, sevillanes.

•

Aula de Teatre de l'Ateneu Tamboret:
Grup anual jove, a partir de 14 anys, els dilluns de 16:45 a 18:15 h.
Grup d'adults, a partir de 16 anys, els dilluns de 18:30 a 20:00 h. Treballa
diferents temàtiques amb diferents professors (iniciació al teatre,
construcció de personatges, escenes de Garcia Lorca, clown, interpretació
davant de càmera de tv i cinema).
NOU! Curs anual de direcció escènica (teòric i pràctic).
NOU! Casals teatrals d'estiu.
NOU! Tamboret a l'escola Montserrat.

GRUPS I SECCIONS DE L'ATENEU QUE OFEREIXEN ACTIVITATS:
Qualsevol d'aquests grups estarà encantat de rebre nous participants, tan per
assistir a les diferents activitats com per donar un cop de mà en l' organització:
•

Secció Excursionista de l'Ateneu de Sant Just (SEAS): Centre
excursionista de Sant Just que organitza diverses activitats com: butlletí,
conferències, publicacions, marxa de regularitat, caminada popular, matinals,
veterans, pessebre, concurs fotogràfic, sopar de lluna plena.

•

Arteneu: espai on desenvolupar tècniques de pintura i demanar consells
entre els membres de la secció.

•

Billar: espai on jugar a billar amb dues taules reglamentaries (gran match).

•

Grup de Cant Gregorià: cor de cant gregorià. Dos assajos al mes i concerts
programats.

•

Cor Lo Pom de Flors: cor d'homes. Un assaig setmanal (divendres) i
concerts i caramelles programats.

•

Orfeó Enric Morera: cor mixt. Un assaig setmanal (dijous) i concerts
programats.

•

CorAggio: cor jove (de 15 a 25 anys). Un assaig setmanal i concerts
programats.

•

Justeatre: grup de teatre que prepara 2 o 3 representacions a l'any.

•

Pastorets de Sant Just: grup de teatre dedicat a fer Els Pastorets de Sant
Just, basats en l'obra És Teu? de Pep Albanell, i els Laberints, l'infantil i el
d'adults, per la Festa Major del poble.

•

Cultura: grup que organitza tertulies mensuals amb temes d'actualitat.

•

Vall de Verç: la revista de Sant Just Desvern.

•

La Ginesta: grup jove amb l'objectiu de donar vida al poble, impulsar la
cultura popular catalana (recuperar tradicions perdudes al poble en les últimes
dècades, com la revetlla de Sant Joan i la Castanyada) i retornar el valor
històric de les places i carrers de Sant Just com a centre de vida als barris. En
definitiva, fer activitats i festes que convidin al veinat a participar, a baixar al
carrer, a fer poble.

ALTRES:
•

El Documental del Mes, projecció mensual de documentals. El Documental
del Mes és la prolongació del Festival Internacional de Cinema Documental
DocsBarcelona al llarg de l’any i el territori.

•

Concerts de Jazz amb l'associació OnAirJazzSeries.

Més informació al 93 371 31 15 o ateneudesvern@gmail.com

