L’Eix Jove –Projecte de dinamització juvenil de l’Eixample- organitza activitats gratuïtes per nois i noies entre
12 i 18 anys als centres cívics de l’Eixample.
Apunta’t a la que més t’agradi escrivint a eixjove@eixjove.cat o a facebook.com/eixjove.
I si cliques “m’agrada” estaràs informat de Tot el que
es mou per joves a l’Eixample!

CURSOS TRIMESTRALS
ANIMA’T A CANTAR!
Vine i aprèn tècnica vocal, interpretació, dicció…
Crea el teu grup per fer versions de les cançons que
més t’agradin. I a final de curs estareu llestos per actuar a un escenari!
CC Sagrada Família: Divendres de 17 a 18.30 h
CUINA CREATIVA
Vine i aprèn tècnica vocal, interpretació, dicció…
Crea el teu grup per fer versions de les cançons que
més t’agradin. I a final de curs estareu llestos per actuar a un escenari!
CC Urgell: Dijous de 16 A 17.30 h
FUNKY
Aprèn a ballar com les grans dives de la música negra - Beyoncé, Rihanna, etc.- i fer coreografies amb
estil propi. I, prepara’t per actuar a final de curs a la
Mostra d’Art Jove de l‘Eixample.
CC Urgell: Divendres de 15.30 a 17 h

AGENDA JOVE
Aquí trobareu les activitats que l’Eix Jove organitza a
l’Espai Arenes, que duren entre 1 i 4 sessions. Vine a
provar coses noves! Apunta’t a la que més t’agradi!
Percussió corporal (1 sessió)
Fes del teu cos un instrument per treure diversos
sons i ritmes.
Tria l’horari i dia que millor et vagi:
Dijous 29 d’octubre, de 15.30 a 17 h o de 17 a 18.30 h
Divendres 30 d’octubre, de 15.30 a 17 h o 17 a
18.30 h
Personalitza la teva roba (4 sessions)
Per aprendre a transformar senzilles samarretes,
vestits i pantalons que tinguis per casa en peces a
l’última moda.
Del 3 al 24 de novembre de 2015
Dimarts de 17 a 18.30 h
Rima amb ritme! (1 sessió)
Aprèn a rimar i composar lletres sobre bases de rap.
Tria l’horari i dia que millor et vagi:
Dijous 3 de desembre, de 15.30 a 17 h o de 17 a 18.30 h
Divendres 4 de desembre, de 15.30 a 17 h o de 17 a
18.30 h
Organitza: Eix Jove
(Projecte de dinamització Juvenil de l’Eixample)

HIP-HOP
Aprèn els passos, prepara coreografies i balla al ritme
del millor hip-hop. I, a final de curs, actua a la Mostra
d’Art Jove.
CC Sagrada Família: Dilluns de 16 a 17.30 h
CC Golferichs: Dimecres de 15.30 a 17 h
Casa Elizalde: Dijous de 15.30 a 16.30 h
CC Urgell: Divendres de 17 a 18.30 h
INICIA’T A LA FOTOGRAFIA
Il·luminació, enfoc, plànols, composició... Porta la
teva càmera de fotos i aprèn tot allò per iniciar-te al
món de la fotografia. I podràs exposar els teus millors
treballs a l’Espai Català- Roca i en la Mostra d’Art
Jove. On vols fer-ho?
CC Fort Pienc: Divendres de 16.30 a 18 h
Espai Català Roca: Dimarts de 17 a 18.30 h
SALSA
Apunta’t i aprendràs a moure la cintura amb els millors ritmes llatins gaudint amb els teus companys!
CC Sagrada Família; divendres de 19 a 20.30 h

Eix Jove
Espai Arenes

L1 i L3, i FGC

Eix Jove Espai Arenes:
C/ Llançà, 21. Baixos · 08015 Barcelona
Tel. 607 537 621
Equipament accessible
Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat
queden incorporades a un fitxer titularitat de Calaix de Cultura, S.L., que és la responsable. Aquest fitxer
té com a finalitat mantenir-lo informat de les activitats culturals que s’ofereixen dins del projecte de dinamització juvenil de l’Eixample. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a l’Ajuntament
de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas que hagi facilitat dades de
tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el consentiment pel tractament
d’aquestes. Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de
dades de caràcter personal dirigint-se a Calaix de Cultura, S.L. amb domicili al carrer Diputació 185, entl.
3a 08011 de Barcelona o enviant un e-mail a la direcció calaixdecultura@calaixdecultura.com en qualsevol
moment. En el seu cas pot sol•licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se al e-mail a la
direcció assenyalada en qualsevol moment.
Gestió tècnica: CALAIX DE CULTURA, SL

