IV mostra de

_diumenge 19 de setembre
Taller de fotografia a Dalt Vila

Taller de pintura, ceres i anilines

_Alejandro Marí Escalera

_Elena Garchitorena

Punt de trobada: Claustre de l’Ajuntament

Plaça de sa Font

De 9.30 a 12.30 h · Per a totes les edats

De 11 a 14 h · Per a totes les edats

Taller de fotografia on aprendràs conceptes bàsics
amb teoria i pràctica pels carrers de Dalt Vila.

Tècnica pictòrica amb ceres i anilines,
amb atractius efectes de textura.

Taller de teatre per a infants

Taller de màscares de guix

_Neus Torres, Ana Linero, Juanjo Ribera,
Xico Costa i Lourdes Ferrer

_Associació Vuit d’Agost

Baluard de Sant Pere, Dalt Vila

De 17 a 20 h · Per a totes les edats

De 10 a 12 h · Per nens i nenes de 5 a 10 anys

Crea la teua màscara de guix amb el perfil de la cara i un
cop seca decora-la al teu gust.

Mitjançant el joc i exercicis de contacte i de grup,
de veu, de moviment i d’improvització podràs fer el teu
primer contacte amb el món del teatre.

_El Xiringuito, Teatre i Comunitat

Plaça des Mercat Vell
De 11 a 14 h · Per a totes les edats
Taller de creació col·lectiva on podràs participar creant
escenes teatrals mitjançant l’expressió i la representació
de les teues idees. Amb música, imatges i jocs improvisarem per viatjar al passat, observar el present i imaginar el
futur del Mercat Vell.

Taller d’animació a la lectura:
Teatre amb màscares de cartró
_Inés Sarmiento

Plaça des Mercat Vell

Taller de reciclatge i Clown
_Col·lectiu artístic Clownidoscopio

Plaça des Mercat Vell
De 17 a 20 h · Per a infants menors de 12 anys
Amb materials de reciclatge com plàstics i cartrons crearàs
les teues joguines.

Concert de cloenda
_La Marina Band

Exposició col·lectiva
de la Mostra de Creativitat

d’Eivissa

Es Polvorí, Dalt Vila
Horari: de 10 a 13 h i de 18 a 20 h
Creacions de 15 artistes d’Eivissa i Formentera al voltant
de la capsa de cartró: Pedro Asensio, Michel Buades,
José Bonet Vallribera, Jaume Marí, Alejandro Marí Escalera,
Lula Martins, Gabriel Morera, Enric Riera, Luis Romero,
Josep Rosales, Renato Steinmeyer, Lina Torres Andiñach,
Rafel Tur Costa, Antonio Villanueva, Jean Willie.
_del

17 al 19 de setembre de 2010
Exposició de Cartells

Claustre de l’Ajuntament d’Eivissa
Horari: de 10 a 13 h i de 18 a 20 h
Exposició col·lectiva dels cartells que van participar
al ‘Concurs de cartells de la IV Mostra
de Creativitat d’Eivissa’

Plaça des Mercat Vell
A les 21 h
Grup de joves músics
eivissencs amb ritmes
de jazz, blues i soul.
Llorenç Prats, Kike Canet,
Quimi Luzón i Joaquín Luzón.

D.L. I-132-2010

De 11 a 14 h · Per a infants menors de 15 anys
Endinsa’t a la lectura i crea les teues màscares
a partir dels personatges de contes.

Taller de maquillatge creatiu

creativitat

16 al 30 de setembre de 2010

Imatge guanyadora del Concurs de Cartell: Agustín Blasco

Taller de creació col·lectiva:
Si el mercat parlés...

Plaça des Mercat Vell

_del

Col·laboren:

_Orly Frid

Plaça de sa Font
De 11 a 14 h · Per a totes les edats
Aprèn tècniques de maquillatge artístic,
pinta’t i pinta als teus amics de forma divertida.

del 16 al 30 de setembre

2010

_dijous 16 setembre
Inauguració de la Mostra

Taller de DJ Cultura Sónica
_Cultura Sónica

Taller de cuina:
Dalt Vila comestible en forma de galetes

Taller de percussió

amb l’exposició col·lectiva

Plaça des Mercat Vell

_Margarita Orell

Baluard de Santa Llúcia (zona dels pins)

De 18 a 21 h · Per a totes les edats

Plaça des Mercat Vell

De 11 a 14 h · Per a totes les edats

Aprèn les tècniques de mescla de música amb els aparells
dels Dj’s professionals.

De 10 a 14 h · Per a totes les edats

Aprèn a tocar el tambor d’una forma divertida
amb els Dimonis i els Mals Esperits.

Es Polvorí · 20.00 h

Tallers gratuïts i per a totes les edats, no cal inscrip-

Taller de pintura, ceres i anilines
_Elena Garchitorena

Crea els teus motllos amb els símbols d’Eivissa
i posa’ls al forn, en uns minuts et podràs menjar una galeta
molt eivissenca.

ció prèvia. L’horari dels tallers és orientatiu, ja que es

Plaça des Mercat Vell

pot participar a cada taller el temps que es desitgi.

De 18 a 20 h · Per a totes les edats

Taller de titelles de verdures

Tècnica pictòrica amb ceres i anilines,
amb atractius efectes de textura.

Plaça des Mercat Vell

_divendres 17 de setembre
Taller de fotografia a Dalt Vila
_Alejandro Marí Escalera

Punt de trobada: Claustre de l’Ajuntament
De 17 a 20 h · Per a totes les edats
Taller de fotografia on aprendràs conceptes bàsics amb
teoria i pràctica pels carrers de Dalt Vila.

Taller de percussió

Taller de Realitat Augmentada
_Toni Tur

Plaça des Mercat Vell
De 21 a 23 h · Per a totes les edats
Podràs jugar amb objectes virtuals i veure com aquests
formen part d’una nova realitat.

_dissabte 18 de setembre
Taller de teatre per a infants

_Associació Vuit d’Agost

_Neus Torres, Ana Linero, Juanjo Ribera,
Xico Costa i Lourdes Ferrer

Baluard de Santa Llúcia (zona dels pins)

Baluard de Sant Pere, Dalt Vila

De 17 a 20 h · Per a totes les edats

De 10 a 12 h · Per nens i nenes de 5 a 10 anys

Aprèn a tocar el tambor d’una forma divertida
amb els Dimonis i els Mals Esperits.

Mitjançant el joc i exercicis de contacte i de grup,
de veu, de moviment i d’improvització podràs fer el teu
primer contacte amb el món del teatre.

Taller de Moda i Cartró
_Rodrigo G. Martins i Natalia Quintela

Taller de creació col·lectiva:
Si el mercat parlés...

Plaça des Mercat Vell

_El Xiringuito, Teatre i Comunitat

De 17 a 18.30 h per a al·lots i al·lotes fins a 12 anys
De 19 a 20.30 h per a al·lots i al·lotes de 12 a 20 anys
De 21 a 22.30 h a partir de 20 anys

Plaça des Mercat Vell

Taller de confecció d’accessoris de moda amb materials
reciclats. A partir de la utilització de tot tipus de caixes, briks,
paper, cartró, gots, etc. Es crearan tot tipus de complements de moda com barrets, moneders, arrecades, etc...

De 11 a 14 h i de 18 a 21 h · Per a totes les edats
Taller de creació col·lectiva on podràs participar creant
escenes teatrals mitjançant l’expressió i la representació de
les teues idees. Amb música, imatges i jocs improvisarem
per viatjar al passat, observar el present i imaginar el futur
del Mercat Vell.

_Librexpresión Asociación Cultural
De 11 a 14 h i de 18 a 20 h
Amb verdures fresques del Mercat podràs construir les
teues titelles i participar en una petita representació teatral.

_Associació Vuit d’Agost

Taller de pintura, ceres i anilines
_Elena Garchitorena

Baluard de Santa Llúcia (zona dels pins)
De 17 a 20 h · Per a totes les edats
Tècnica pictòrica amb ceres i anilines, amb atractius
efectes de textura.Tècnica pictòrica amb ceres i anilines,
amb atractius efectes de textura.

Taller de màscares de guix
_Associació Vuit d’Agost

Taller d’escacs:
Modela el teu pensament

Baluard de Santa Llúcia (zona dels pins)
De 17 a 20 h · Per a totes les edats

Plaça de Sant Elm

Crea la teua màscara de guix amb el perfil de la cara
i un cop seca decora-la al teu gust.

De 10 a 14 h · Per a totes les edats

Taller de fotografia a Dalt Vila

_Associació Cultural Amics dels Escacs

La plaça estarà plena de diferents models d’escacs d’arreu
del món, podràs crear les teues pròpies peces d’escacs
i t’ensenyarem a jugar si no en saps o a perfeccionar
jugades d’estratègia.

Taller de maquillatge creatiu
_Orly Frid

Plaça des Parc
De 11 a 14 h · Per a totes les edats

_Alejandro Marí Escalera

Punt de trobada: Claustre de l’Ajuntament
De 17 a 20 h · Per a totes les edats
Taller de fotografia on aprendràs conceptes bàsics
amb teoria i pràctica pels carrers de Dalt Vila.

Taller creatiu de pintura sobre ventalls
_Isabel Prieto

C. d’Obrador (la Marina)

Aprèn tècniques de maquillatge artístic,
pinta’t i pinta als teus amics de forma divertida.

De 18 a 22 h · Per a totes les edats

Taller de pintura mural sobre plàstic

Taller de Realitat Augmentada

_Manuel Rodríguez Méndez

Taller on s’ensenyaran les diferents tècniques de pintura
sobre tela com ara ventalls, bosses i teles.

_Toni Tur

Plaça des Parc

Plaça des Mercat Vell

De 11 a 14 h i de 17 a 20 h · Per a totes les edats

De 19 a 21 h · Per a totes les edats

Taller on s’estudiaran i treballaran diferents suports
i processos creatius per tal d’elaborar un mural.

Podràs jugar amb objectes virtuals i veure com aquests
formen part d’una nova realitat.

