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El Centre de les Arts Gestuals i 
del Circ de Reus, el Giny, ha pro-
gramat un total de tretze cursos 
de diferents disciplines de teatre 
i circ per al primer trimestre de 
2015, tres per a nens i joves i deu 
destinats al públic adult. L’ofer-
ta formativa inclou la presència, 
com a professor convidat, de Ka-
lle Nio, un artista visual i mag fi-
nès que impartirà un innovador 
taller sobre la integració del ví-
deo en les actuacions en directe. 
L’artista visitarà el Giny, del 2 al 
7 de febrer, per impartir el curs 
‘Imatge en moviment en l’espai’, 
una activitat adreçada a videoar-
tistes, intèrprets i directors in-
teressats en l’ús de projeccions 
de vídeo en el seu treball.  

L’altre artista convidat serà 
Christian Atanasiu, el qual diri-
girà un curs intensiu de clown per 
Setmana Santa. Del 30 de març 
al 2 d’abril l’actor alemany, resi-
dent a Barcelona i que l’any 1990 
va fundar la Companyia Martí 
Atanasiu, visitarà el Giny. Tam-
bé durant aquests dies es porta-
rà a terme un taller de ‘Perkimba’, 
una modalitat artística que bar-
reja la dansa, la improvisació i la 
percussió que s’adreça a actors, 
a ballarins i a músics.  

Cursos i tallers 
La programació del Giny arren-
carà al gener. Per a petits i joves, 
el dimarts 13 de gener comença-
rà el curs de circ, que realitzarà 
Marc Micheo, i el dimecres 14 ho 
farà el de teatre, que anirà a càr-
rec de Toni Guillemat. En els dos 
casos, l’objectiu és que durant 
els tres mesos que dura l’activi-
tat els alumnes coneguin i co-
mencin a practicar diferents tèc-
niques i disciplines, encara que 
també es dóna l’opció de seguir 
els dos cursos a la vegada amb 
una rebaixa en el preu final. 

L’oferta per a adults, que co-
mençarà progressivament en-
tre el 8 i el 13 de gener, inclou set 
cursos conduïts pel professorat 
del Giny. Pel que fa a teatre, l’ac-
tor i director reusenc Carles Bi-
gorra impartirà un curs de Com-
media dellArte’ i un altre de gest 
i paraula’, mentre que Lluís Gra-
ells dirigirà dos cursos de màsca-
ra, un que s’allargarà durant tot 
el trimestre i un altre d’intensiu 
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El Giny programa tretze cursos 

durant el primer trimestre de 2015

L’artista visual i mag finès Kalle Nio (a l’esquerra) impartirà un curs al 
febrer sobre la integració del vídeo a les actuacions en directe. FOTO: W-H-S.FI

al febrer. Pel que fa al circ, s’ha pro-
gramat un curs de malabars que 
anirà a càrrec de Dani Cercós, 
un de trapezi i teles amb Salima 
Peippo i un d’acrobàcia amb Ori-
ol Llop. 

Preu i inscripcions 
El preu dels cursos varia segons 
cada cas i oscil·la entre els 3,50 i 

els 5 euros l’hora. Les inscripci-
ons poden fer-se a la web www.gi-
nyreus.cat; al mateix centre Giny, 
que es troba al carrer de Pere Ca-
vallé Llagostera cantonada amb 
carrer d’Astorga (al costat de 
l’Institut Josep Tapiró); per cor-
reu electrònic a l’adreça reuscul-
tura@reus.cat, o per telèfon al 
número 977 010 284.
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