Paper salat

Descobreix aquesta tècnica fotogràﬁca a base de
sals de plata, inventada per William Talbot, intel·lectual i pioner de la fotograﬁa. Amb paper salat s’obtenen unes imatges amb un to marró i sèpia i una aura
especial antiga. L’exposició es fa amb la llum solar,
ja que és una tècnica que prescindeix de cambra i de
laboratori.
Ajuntament de Mollet del Vallès
Julia Mehls i Verònica Menechini, fotògrafes
analògiques
D 16 de febrer de 2022
H Dimecres, de 17 h a 21 h
Q 30 € Material inclòs
O
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CURSOS I TALLERS
NOVETATS
O Ajuntament de Mollet del Vallès

Taller de construcció i expressió de la
màscara
Construeix la teva pròpia màscara, aprenent la feina
de modelatge, tant amb volums com amb pintura i
altres elements d’acabat, i coneix les tècniques
d’interpretació per saber-la portar.
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Ajuntament de Mollet del Vallès
Marian Masoliver, directora de teatre i professora
13, 20 i 27 de gener i 3, 10 i 17 de febrer de 2022
Dijous, de 18.30 h a 20 h
30 € Material inclòs

Tinta i aiguada sobre paper

Crea una ploma amb materials de reciclatge (la
famosa Cola-pen) i aprèn diferents tècniques de
tinta, sobre paper mullat i/o sec, amb aquarel·la i
altres materials. La tinta negra amb colors dona molt
de joc i uns resultats llampants. Diverteix-te de
manera lliure mitjançant traces lliures i abstractes
sense posar gaire èmfasi amb el resultat ﬁnal
i treu la teva creativitat.
O

Taller de palmas i compàs ﬂamenc,
nivell intermedi

Viu el ﬂamenc i aprofundeix en l’aprenentatge amb
palmas els estils principals com la soleá, siguiriya,
alegries, tientos, tangos, buleries, fandangos. Aprèn
les seves variants, el llenguatge i codi entre el ball, el
cante, i el toque.
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Ajuntament de Mollet del Vallès
Mélodie Gimard, pianista ﬂamenca
2, 9, 16 i 23 de febrer de 2022
Dimecres de 20 h a 21 h
25 €

Coneix la teva veu i descobreix les diferents
tècniques vocals que t’ajudaran a homogeneïtzar la
veu i a trobar eines per aportar més matisos i expressivitat a la teva interpretació. Explora diversos estils
com el jazz, el soul, el pop, el rock, el blues, el
folk o el funk, i aprofundeix en el coneixement del
teu aparell fonador i descobreix les seves possibilitats aplicades al cant.
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Ajuntament de Mollet del Vallès
Katrien Van Steen, pintora
21 de març de 2022
Dilluns, de 17 h a 2o h
20 € Material inclòs

Ciència a l’abast de tothom. Píndoles
per entendre la ciència moderna

Com medicar-se bé. Medicaments tradicionals o
medicaments homeopàtics
Càncer del segle XXI, nous tractaments i avenços pel
futur.
Com interpretar les etiquetes dels aliments que
consumim.
Ajuntament de Mollet del Vallès
Salvador Bonshoms, catedràtic de secundària de física i
química, i llicenciat en farmàcia
D 8, 15 i 22 de març de 2022
H Dimarts, de 19 h a 20.30 h
Q 19 €
O

Veu i cant

O
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Ajuntament de Mollet del Vallès
Gala Benito, professora de veu i cant
Del 22 de febrer al 7 de juny de 2022
Dimarts, de 19 h a 20.30 h
71 € (Quadrimestre)

ACTIVITATS, CURSOS I TALLERS / CURS 2021-22

ACTIVITATS PER A JOVES
O Ajuntament de Mollet del Vallès, Joventut Mollet

Taller de fotograﬁa, nivell intermedi
Complementa i amplia els coneixements tècnics
sobre fotograﬁa digital, des de les funcions
secundàries i automàtiques, ﬁns a les estratègies
compositives i d’edició digital per a la construcció
d’una fotograﬁa més personal.
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Luis Vaquero, fotògraf
10, 17, 24 i 31 de gener de 2022
Dilluns, de 17.45 h a 19.15 h
Gratuïta

H
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Avantcapella

Anna de la Santíssima Trinidad Ortiz, il·lustradora
11, 18 i 25 de gener i 1 de febrer 2022
Dimarts, de 17.45 h a 19.15 h
Gratuïta

Taller de palmas i compàs ﬂamenc,
nivell d’iniciació

Descobreix el ﬂamenc i aprèn a acompanyar amb
palmas els estils principals com la soleá, siguiriya,
alegries, tientos, tangos, buleries, fandangos
M
D
H
Q

H
Q

EXPOSICIONS

Trazos de eroguro. Skip o’neil
Il.lustrador ciberpunk
Del 4 al 28 de febrer de 2022

8 de març

Sinergies. Col·lectiu Crea
Del 4 al 28 de març de 2022

Les migracions a Mollet: estudi del
territori i del paisatge humà. Avantcapella
Del 21 d’abril al 22 de juliol de 2022
Del 21 d’abril al 22 de juliol de 2022

Exposició Per molts anys!

Aprèn la tècnica de la il·lustració i pintura sobre roba
denim a través de l’espontaneïtat, el disseny i la
tècnica. Treballa la textura, la llum, l’ombra, el volum
i crea meravelloses jaquetes i peces pintades a mà.
D

Video artista, en col.laboració amb Cra’p - Pràctiques
de creació i recerca artística
De l’11 de gener al 18 de febrer de 2022

XX Caminants. Passadissos

Mélodie Gimard, pianista ﬂamenca
2, 9, 16 i 23 de febrer 2022
Dimecres de 18.50 h a 19.50 h
Gratuïta

Taller de pintura sobre denim

M

XXVII Premi de Fotograﬁa Sant Vicenç
Encantament. Alessandro Quaranta.

Descobreix el món de l’aquarel.la i els seus procediments com ara les aiguades, els raspats i el pinzell
sec, i descobreix tots els secrets i les possibilitats i
estratègies creatives de la tècnica de pintura a
l’aigua per excel·lència.
D

- Viu l’òpera
- Joieria bàsica iniciació i avançat
- Dansa contemporània.
Del 10 al 31 de gener de 2022

Taller d’aquarel·la

M

ENCARA QUEDEN PLACES ALS CURSOS I
TALLERS SEGÜENTS:

Del 16 de maig al 4 de juny de 2022

La Marieta

Del 17 de juny al 22 de juliol de 2022

Electrik Nipples, il·lustradora
2, 9, 16 i de 23 març 2022
Dimecres, de 17.45 h a 19.45 h
Gratuïta

ACTIVITATS, CURSOS I TALLERS / CURS 2021-22

ARTS I ESCENA A LA MARINETA
Programa de difusió cultural de Mollet del Vallès

SONA MARINETA / JOVENTUT
LEONOR SS / banda punk-rock, mongoloide
Ana SS i Skip O’neil
25 de febrer de 2022, a les 20 h

VISUAL MARINETA
Ser menys
Taula rodona sobre la funció de l’audiovisual com a
eina pedagògica a càrrec d’Alessandro Quaranta,
vídeo artista
Dimecres 12 de gener de 2022, a les 19 h

L’Habitació del Farmacèutic
Mostra audiovisual col·lectiva

Del 22 d’abril al 7 de maig de 2022, de les 20 h a les 00 h
PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA I
DESENVOLUPAMENT CULTURAL COMUNITARI

TEATRE DOCUMENT. AMOR A L’ART

"La veu pròpia de cadascú de nosaltres, original i
genuïna"
Crear una peça i construir ponts que uneixin aquests
tres punts essencials de les persones: Intimitatcreació-autoestima.
El Teatre Documental es crea a partir de l'experiència i les vivències de les persones i del grup.
Direcció: Queralt Riera
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Ajuntament de Mollet del Vallès
Del 4 de març al 15 de juliol de 2022
Divendres, de 19.15 a 21.15 h

Informació al Centre Cultural La Marineta
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