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En aquest nou espai de forma-
ció instal·lat a Reus es farà una 
aposta docent important pel que 
fa a formar als actors per afron-
tar un càsting i al coaching per ac-
tors i actrius. Es faran cursos es-
pecífics i personalitzats per acom-
panyar-los des dels inicis en el 
seu recorregut professional i s’as-
sessorarà en la preparació del 

material promocional (CV, fo-
tos, imatges, etc.) per superar 
amb èxit els primers càstings.  

Amb la direcció de Maite Bue-
nafuente i la col·laboració de pro-
fessionals experimentats del sec-
tor, tindrà una oferta formativa 
basada en un pla general integrat 
per una varietat de cursos tri-
mestrals i intensius estructurats 

per franges d’edat (nens, joves, 
adults i sèniors) i nivells. 

Periòdicament es programa-
ran màster class amb professio-
nals de reconegut prestigi. Al fi-
nal de cada cicle, els alumnes tin-
dran l’oportunitat de compartir 
els seus avanços mitjançant una 
actuació pública. 

En el catàleg de cursos per al 
2012 destaquen alguns com: In-
terpretació davant la càmera; 
Producció, creació i mostra d’un 
curt; Introducció a la interpre-
tació; Creació d’un muntatge de 
microteatre; Jocs d’interpreta-
ció per a nens i nenes; Acting per 
a publicitat, o Taller de cinema 
per a nens i joves, entre d’altres.

REDACCIÓ  

Les instal·lacions de Redessa del 
Camí de Valls obriran al gener l’es-
pai de formació en arts escèniques 
i audiovisuals Buenafuente’s Ac-
tors, i la seva inscripció s’obrirà a 
partir del 14 de desembre.  

Buenafuente’s Actors neix com 
a resultat de l’experiència de la se-
va directora Maite Buenafuente, ger-
mana del conegut humorista reu-
senc Andreu Buenafuente, primer 
com a actriu, després com a direc-
tora de càsting i en els últims anys 
com a docent de diverses escoles 
de formació en art dramàtic de 
Barcelona, Madrid i Màlaga.  

Maite Buenafuente és també 
autora del llibre Ya te llamaremos, 
un complet manual de coaching 
i preparació al càsting i havia es-
tat directora de càsting de la pro-
ductora televisiva que dirigeix el 
seu germà. 

Formació davant la càmera 
 Buenafuente’s Actors, farà èm-
fasi en la formació davant de la 
càmera i apostarà fort per la co-
mèdia, segons una nota de prem-
sa enviada als mitjans de comu-
nicació aquest dijous.  

Tot i que el seu principal objec-
tiu serà la formació i l’acompa-
nyament de professionals, tam-
bé vol ser un espai de formació 
per a persones que sense tenir 
l’objectiu de viure de la faràndu-
la, vulguin experimentar de for-
ma més lúdica el que és la inter-
pretació en qualsevol de les se-
ves disciplines. 

CULTURA ■  E STA R À  U B I C AT  A  R E D E S S A  I  CO M E N Ç A R À  A  F U N C I O N A R  A L  G E N E R

La germana d’Andreu Buenafuente 

obrirà un centre de formació d’actors

Imatge de Maite Buenafuente, 
directora del centre. FOTO: DT

El Pallol 
programa actes 
per a aquest mes

COMERÇ

■ El Passeig Comercial del Pallol 
ha programat molts actes per 
aquest mes de desembre, coin-
cidint amb la campanya nada-
lenca. A banda d’acollir el Mer-
cat d’Artesania, com cada pri-
mer dissabte de mes, demà, a 
les 12 hores, l’Escola de Ball 
Swing Lindy oferirà un nou taller 
d’iniciació al swing obert a tot-
hom. També es farà una recolli-
da de joguines per repartir entre 
infants amb problemes econò-
mics o socials. Serà dilluns, 14 de 
desembre, durant tot el matí.  

El mateix dia arribarà al Pa-
llol el Tió Solidari, que fins diu-
menge dia 20 conviurà amb els 
comerciants. Tampoc faltarà la 
recollida de cartes dels emissa-
ris reials dels Reis d’Orient, en-
tre els dies 28 i 30 de desembre, 
quan els nens podran deixar les 
seves cartes. 


