Espai Jove
La Bàscula

De 12 a 20 anys
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Espai de confiança amb altres joves on sentir-te còmode i poder parlar sobre temes del vostre interès.
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Dimarts, de 18.30 a 20 h
Inici: 6 d’octubre
Preu: Gratuït
A càrrec del servei Aquí t’escoltem
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Servei municipal d’escolta i acompanyament per a joves de 12 a 20 anys, on es
fan tallers, activitats grupals i es generen
espais de reflexió:
Des de l’Aquí T’Escoltem oferim una
programació trimestral de tallers i activitats
puntuals per treballar a partir de les tècniques
que més t’agradin. Si vols participar en activitats creades a partir dels
teus interessos, on aprendre a conèixer-te millor i ser tu mateix/a,
apunta’t a les activitats de l’ATE! Podràs dir el que penses i com et
sents mentre compartim experiències. Vine i proposa el teu taller!
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També tenim un servei d’atenció individual, gratuït i confidencial on
pots venir si tens algun neguit emocional i necessites algú que t’escolti.
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Horari: dimarts i dijous, de 16 a 20 h.

ESPAI DE TROBADA
Per a joves a partir de 12 anys. Passa la tarda amb joves com tu en un
espai distès on jugar a jocs de taula, ping pong, escoltar música.... I
a partir de les propostes que vagin sorgint, es configura un calendari
d’activitats especials. També pots reservar l’espai per a activitats en
grup (assaigs, treballs en grup....)
Horari: de dilluns a dissabte, de 17 a 20.30 h

ESPAIS D’ASSAIG
Si t’agrada cantar o toques algun instrument o tens un grup de música, aprofita les sales de La Bàscula per assajar.
Preu: 3,27 € /hora

ESPAIS PER A RESIDÈNCIES
Estàs preparant un espectacle i busques un espai d’assaig temporal?
Tens una companyia de dansa, teatre o circ? Consulta’ns disponibilitat i opcions.

ESTUDI DE GRAVACIÓ
Tens un grup de música? Rapeges a la teva habitació? Vols enregistrar el que fas? Tenim un espai on ho pots fer: l’estudi.

ADREÇA
Espai Jove La Bàscula
Carrer del Foc,128 - 08038 Barcelona
Tel. 934 224 300 - Mòbil: 682 642 116
info@labascula.cat - www.labascula.cat
fb.com/labasculamusical
twitter.com/labascula
instagram.com/basculajove
barcelona.cat/sants-montjuic
HORARI
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 22 h
Dissabtes de 17 a 22 h

Districte de
Sants-Montjuïc

La Bàscula

ALTRES TALLERS

INSCRIPCIONS:
Del 7 al 30 de setembre
Es prioritzaran les persones menors de 30 anys.
Inscripcions presencials de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a
22 h i dissabtes de 17 a 22 h
Pagament en efectiu o amb transferència.
Alguns tallers poden pagar-se amb Bàsculos. Un Bàsculo equival a
una hora del teu temps que inverteixes en participar en l’organització
i preparació d’activitats de l’equipament. Les formes de col·laboració
dependran del que més sàpigues o el que més t’agradi fer. Per a més
informació contacta amb info@labascula.cat

MÚSICA
DJ: INTRODUCCIÓ

De 12 a 29 anys

Dimecres, de 19.30 a 21 h
Inici: 7 d’octubre (5 sessions)
Preu: 16,61 €
A càrrec de Javi Lopez (DJ JotaLopez)

De 12 a 29 anys

Dimecres, de 19.30 a 21 h
Inici: 11 de novembre (5 sessions)
Preu: 16,61 €
A càrrec de Javi Lopez (DJ JotaLopez)

Aprofundeix en el món del DJ. Fes transicions entre temes com un professional.

PRODUCCIÓ MUSICAL: INICIACIÓ

De 12 a 29 anys

Familiaritza’t amb les eines que et permetran fer els teus temes i bases.

PRODUCCIÓ MUSICAL:
BASES DE RAP I TRAP

De 12 a 29 anys

Dimecres, de 18 a 19.30 h
Inici: 11 de novembre (5 sessions)
Preu: 16,61 €
A càrrec de Gravy
Oblida’t de buscar bases lliures o dels problemes amb els drets d’autor. Si ja
tens nocions de producció, crea les bases per als teus temes.

GUITARRA ELÈCTRICA

Iniciació: dijous, de 17.30 a 18.45 h
Avançat: dijous, de 19 a 20.15 h
Inici: 8 d’octubre (10 sessions)
Preu: 76,07 € (menors de 30 anys: 51,27 €)
A càrrec de Marcelo Acosta

A partir de 12 anys

Iniciació: dimarts, 17.30 a 18.45 h
Avançat: dimarts, de 19 a 20.15 h
Iniciació: dimarts, de 20.15 a 21.30 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 76,07 € (menors de 30 anys: 51,27 €)
A càrrec de Martí Pericay

A partir de 12 anys

A partir de 12 anys

CANT

Grup A: dijous, de 19 a 20.15 h
Grup B: dijous, de 20.15 a 21.30 h
Inici: 8 d’octubre (10 sessions)
Preu: 76,07 € (menors de 30 anys: 51,27 €)
A càrrec de Madison Benedicto

BACHATA

Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 11 de novembre (5 sessions)
Preu: 16,61 €

De 12 a 29 anys

Aprèn a ballar aquest ball llatí.

Grups reduïts. Practicarem amb una bateria per a cada alumne.

A partir de 12 anys

TWERK I BOOTY DANCE

Dijous, de 17.15 a 18.45 h
Inici: 8 d’octubre (10 sessions)
Preu: Gratuït
A càrrec del servei Aquí t’escoltem

De 12 a 20 anys

Si vols començar a moure el cul, estimar-te i ser conscient del teu cos, aquest
és el teu espai! Farem booty dance per entrar en sintonia amb aquest ball i
poder expressar-nos tal i com volem!

A la Bàscula podràs posar en pràctica, des del primer dia, els teus dots artístics. Et preparem per pujar a l’escenari.

Dimecres, de 19 a 20.15 h
Dimecres, de 20.15 a 21.30 h
Inici: 7 d’octubre (10 sessions)
Preu: Gratuït
A càrrec de Martí Pericay

A partir de 12 anys

BODYPERC

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h
Inici: 6 d’octubre (5 sessions)
Preu: 16,61 €
A càrrec de Ferran Sampler, de Brincadeira

De 12 a 29 anys

Treballarem diferents rítmiques bàsiques del món de la percussió amb el
nostre cos.

BATUCADA

Grup A: dimarts, de 18.45 a 19.45 h
Grup B: dijous, de 18.45 a 19.45 h
Inici: 6 o 8 d’octubre (10 sessions)
Preu: 60,86 € (menors de 30 anys: 41,02 €)
A càrrec de Brincadeira

A partir de 12 anys

BALL
De 12 a 29 anys

Dimecres, de 19 a 20.30h
Inici: 7 d’octubre (5 sessions)
Preu: 16,61 €
A càrrec d’Andrea Álvarez

De 12 a 29 anys

Ens endinsarem al món de l’art urbà a través de la tècnica de l’stencil.

GRAFFITI

Dimecres, de 17.30 a 19 h
Inici: 11 de novembre (5 sessions)
Preu: 16,61 €
Suplement de material de 10 €
A càrrec de Pako d’Artixoc

De 12 a 29 anys

Dissenya les teves pròpies creacions amb tècniques variades i trasllada-les
a diferents suports.

DIBUIX: FIGURA HUMANA

De 12 a 29 anys

Taller pràctic on aprendràs a dibuixar la figura humana amb els seus volums,
llums i ombres.

PINTURA: COLORS I PALETA
Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: 16 de novembre (5 sessions)
Preu: 16,61 €
(material a càrrec de l’alumne/a)
A càrrec d’Albert Guasch

De 12 a 29 anys

Taller pràctic de pintura on podràs conèixer la gamma cromàtica, les combinacions de colors, la paleta i podràs realitzar les teves pròpies creacions.

Aprendràs els bàsics per ballar i gaudir.

DANCEHALL

Dimecres, de 17.30 a 19 h
Inici: 7 d’octubre (5 sessions)
Preu: 16,61 €
Suplement de material de 10 €
A càrrec de RICE

Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: 5 d’octubre (5 sessions)
Preu: 16,61 € (material a càrrec de l’alumne/a)
A càrrec d’Albert Guasch

Percussió grupal on el moviment és protagonista, al més pur estil Brincadeira.

Dilluns de 17.30 a 19 h
Inici: 5 d’octubre (10 sessions)
Preu: 33,21 €
A càrrec d’Oscar Cabero (Xhufflis)

ARTS PLÀSTIQUES
STENCIL

L’alumat dels tallers instrumentals i de cant tenen la possibilitat de
posar en pràctica el que estan aprenent, incorporant-se a un grup
de música que pujarà a l’escenari al final del trimestre.

SHUFFLE

Practica acords i escales per interpretar acompanyaments, riffs i solos.

BAIX ELÈCTRIC

Iniciació: dimarts, de 17.30 a 18.45 h
Avançat: dimarts, de 19 a 20.15 h
Iniciació: dimarts, de 20.15 a 21.30 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 76,07 € (menors de 30 anys: 51,27 €)
A càrrec d’Albert Pagès

COMBOS

DJ: TRANSICIONS		

Dimecres, de 18 a 19.30 h
Inici: 7 d’octubre (5 sessions)
Preu: 16,61 €
A càrrec de Gravy

BATERIA

De 12 a 29 anys

