
descobreix el món de 
les arts escèniques!

tallers per a 
grups escolars

i a més a més...

l’alumnat tindrà una entrada 
gratuïta per veure 

l’espectacle de 
La Passió d’Olesa

de Montserrat i les seves 
famílies, un descompte 

exclusiu

Associació 
La Passió d’Olesa de Montserrat

C/Anselm Clavé, 109
08640 Olesa de Montserrat

Tel. 93.778.10.09
Dl a dv de 17 a 21h i dt de 9 a 13h

www.lapassio.cat
info@lapassio.cat
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Descobreix el món de les arts escèniques en un dels teatres 
més grans de Catalunya.

Participa activament com a públic i com a intèrpret damunt 
de l'escenari, i traspassa la porta de la imaginació.

Envieu-nos un correu a info@lapassio.cat
indicant-nos el nom del centre, nombre 
d'alumnes i cursos interessats en l'activitat, les 
dates en què voldríeu fer el taller i el vostre 
telèfon. 
Ens posarem en contacte amb vosaltres per 
confirmar-vos la disponibilitat de la data esco-
llida o proposar-vos alternatives.
Si preferiu trucar-nos per ampliar informa-
ció, podeu fer-ho al 93.778.10.09.

PAGAMENT
Rebreu per escrit la confirmació de la data 
juntament amb la factura del cost de l'activi-
tat. El pagament s'ha de fer prèviament a 
l'activitat en el termini que us assenyalarem a 
la factura. Quan haguem rebut el pagament, la 
vostra reserva esdevindrà ferma.

INSCRIPCIONS

viuràs en primera 
persona el món de la 

cultura des de dins

321LA PASSIÓ D’OLESA
Coneix la nostra entitat, la 
nostra tradició i la història 
d'un espectacle que té gairebé 
500 anys, i que s'adapta i es 
transforma amb els temps. Un 
audiovisual t'ajudarà a desco-
brir-ho.

LES ENTRANYES DEL TEATRE
Endinsa't en les diferents parts 
del teatre: la platea amb gairebé 
1.500 butaques, l'escenari de 32 
metres de boca i les instal·lacions 
de sota l'escenari on s'amaguen 
impressionants decorats de 7 
metres d’alçada.

QUI ÉS QUI?
Aprèn els diferents oficis dins del 
teatre: tècnics de so i llum, esceno-
grafia, regidoria, direcció, tramoia, 
maquillatge, vestuari... Quan acabis 
la visita, sabràs quanta gent cal per 
fer funcionar un teatre i podràs 
explicar-ho a tothom!

activitat de descoberta i experimentació

4PUJA A L'ESCENARI!
Juguem a actuar amb diverses 
tècniques teatrals: improvisació, 
expressió corporal i projecció de veu.


