Centre Cívic Sarrià

ESPAIS
LABORATORI
ESPAIS JOVES
Novembre i desembre de 2014
Metro: Maria Cristina

FGC: Reina Elisenda
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ESPAIS LABORATORI, ESPAIS JOVES
Els Espais Laboratori són espais oberts i gratuïts per a joves de 12 a 18 anys.
Espais d’aprenentatge i creació en diferents disciplines per a aprendre i per passar-s’ho bé alhora, de la mà de professionals del sector. Els Espais Laboratori
són petites càpsules d’introducció a tècniques i aprenentatges diversos. Cal inscripció prèvia, informa-te’n al Centre Cívic Sarrià.

LABORATORI
INTRODUCCIÓ A LA
FOTOGRAFIA
Dimarts i dijous, de 17.30 a 19.00 h
18 > 27 de novembre (6 hores)
T’agrada la fotografia però no
saps quins són els seus principis més bàsics? Vols saber el
secret per a fer unes bones fotos?
Coneixerem les bases del llenguatge fotogràfic i de la narrativa visual.

LABORATORI
MULTIMÈDIA (intensiu)
De dilluns a dimecres,
de 11.30h a 13.30 h.
22 > 24 de desembre (6 hores)
Pràctiques de fotografia i vídeo,
amb les quals explorarem
l’entorn que ens envolta i a nosaltres mateixos al mateix
temps que posarem en marxa
petits projectes d’imatge.
A càrrec de digitalfilms.cat

A càrrec de digitalfilms.cat
T’interessen?
Si el que vols és fer teatre, dansa, acrobàcia, cinema, música, skate o
altres, pots proposar-nos un espai laboratori nou per a pròximes
edicions. Si sou un col·lectiu, també us podem fer un espai laboratori a
mida. Pots contactar amb nosaltres a través del correu joves.sarria@
qsl.cat o bé trucant al 93 256 27 20.
CENTRE CÍVIC SARRIÀ
c/ Eduardo Conde, 22-42
joves.sarria@qsl.cat
bcn.cat/ccsarria · facebook.com/ccsarria
instagram.com/ccsarria · twiter.com/ccivicsarria
FGC: Reina Elisenda i Sarrià
Metro: L3 Maria Cristina
Bus: 6, 16, 33, 34, 63, 66, 70, 72, H6, 78 i 130.

