TALLERS / PRIMAVERA 2015
www.vic.cat/ccvic

DILLUNS
18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DIMARTS

DL

només
matí

CCVIC SERRA-DE-SENFERM

CCVIC PLAÇA D’OSONA

CCVIC LA GUIXA

CCVIC EL MONTSENY

CCVIC CAN PAU RABA

DIVERSOS ESPAIS

música

dansa

artesania i manualitat

natura i esport

cuina

teatre, llengua i comunicació

variat

DL

musicals

DISSABTE
MONOGRÀFICS
10.00 - 14.00h
16.00 - 20.00h
ALTRES PROPOSTES:
TRIMESTRALS DE CAP
DE SETMANA, SORTIDES,
FAMILIARS I ACTIVITATS
ESPECIALS

DL

estètica

també
matí

DL

també
matí

muntar a cavall

DL

DL

asiàtica

DL

comunica’t

ioga

només
matí

neteja de cutis, manicura,
pedicura i maquillatge

equitació, maneig
i cura del cavall

japonesa, indonèsia,
índia i vietnamita

resoldre conflictes
comunicatius per viure millor

meditació, respiració i
relaxació

Ariadna Busquets i Guillem Soler

Laura Rojas

Eli Seifolmolook

Hípica Malla / Resort Natura
d’Osona

Montse Blanch

Anna Bellón

Fina Fernández / La Central

DT

també
matí

viatge sonor

DT

creixement personal
a través de la improvisació
i la consciència corporal

DC

cants de l’Amèrica Llatina

DJ

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

també
matí

en forma
aeròbic, GAC, balance,
circuit i aerobox

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DIVENDRES

taller que també es fa als matins. horaris: 09.30 - 11.00h | 11.00 - 12.30h

CCVIC SANTA ANNA

Joel Olivé

DIJOUS

també
matí

coreografies per coordinar
veu i moviment

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h
DIMECRES

taller que només es fa als matins. horaris: 09.30 - 11.00h | 11.00 - 12.30h

DV

també
matí

danses africanes

DT

DT

reciclatge artístic

DT

hort ecològic

per explicar les històries
que vivim

Nayeli Vargas

Casper van Leeuwen

Manel Macià

Rogelio Adell del Rest. Major 3

Studio di Stile

David Coll / La Farinera

també
matí

moviments saludables

DC

joieria

també
matí

DC

també
matí

pilates

Mar Arrocha

Sara García-Guisado

Albert Canadell

Harasalut

ball alegre i festiu
per sentir-se bé

Albert Comerma

Clara Sañé

els sons i ritmes del teu cos
Núria Cela

6 de juny (10-13h i 16-19h)

DJ

zumba

primers acords i ritmes
d’acompanyament

DV

DV

steps tono

cal·ligrafia i aiguada
japoneses

DC

també
matí

bàsica, àgil i divertida

bavaroise, picades, saltejats,
risotto, farcellets, amanides
gurmet...
Angelina García

DJ

també
matí

gimnàstica hipopressiva

DJ

dieta equilibrada

també
matí

DJ

DC

teatre social

millorar la salut i trobar
l’equilibri a través del moviment

La Fera ferotge

Anna Rovira / La Central

DJ

escriure i descriure
el nostre entorn: paisatges,
persones i emocions

mecanismes bàsics del
drama per crear un vídeo

Meritxell Codina

Irene Aguado

Mirentxu Riubrogent

Albert Rubio

Vicenç Sallés / VIT

DV

també
matí

pitch & putt

DV

DV

blancs i rosats

aprèn a jugar en un dels
millors camps de Catalunya

selecció dels Premis Vinari:
afruitats, d’agulla, secs...

Irma Espinosa

Montse Mas

Mas Gurumbau

Joan Nebot de Vadevi

16 de maig (10-12h i 16-18h)

30 de maig (10-12h)

6 de juny (10-13h i 16-19h)

també
matí

anglès
Xavier Vidal / Sara Carline

Anna Morató / VIT

23 de maig (9.30-12.30h)

esquí aquàtic

pastisseria creativa

fotografia handmade

vibracions musicals per
tranquilitzar ment i esperit

l’art de ser conscient
amb moviment

miniatures de dolços
per decorar

pel pantà de Sau arrossegat
per una motora

cake pops i figuració
personalitzada

tècnica fotogràfica per
compartir creacions o productes

Anna Solà

Laura Gibert i Manel Castillejo

Cristina Verdaguer

Mosenpark

Spinelli&Co cupcakes

Marc Roca

trimestral

balls
amb parella

aprendre peces senzilles
per semblar un expert

salsa, tango, bachata,
merengue, pasdoble...

Jordi Matas

Olga Areñas

trimestral

inici 26 d’abril (10-12h)

inici 9 de maig (11-13h)

matí de flors

nordic walking

amb paper, llana enfeltrada
i henna

caminades guiades amb l’ajuda de
bastons i utilitzant la tècnica ALFA

Maite Aumatell / Laia Aguilà / Pavitar Kaur

Aquaterraclub

trimestral

fusió de cuina

6 i 13 de juny (10-13h)
4

sessions

del Marroc amb un toc d’aquí:
harira de marisc, chebakia, tajine
de pollastre, pasta de dàtils...
Soumia Arrai

photoshop
iniciació al retoc fotogràfic

deco sweets modelatge

10 de maig (10-13h)

DV

bàsic per viatjar

biodansa i meditació activa

piano

narrativa audiovisual

bona cuina per
una bona salut

scrapbooking

només
matí

màscares socials
i poder creatiu

reforç i tonificació de la
musculatura abdominal

targetes, àlbums
i agendes

inici 2 de maig (10.30-12h)

tai-txi

“shodo i sumi-e”

exercici divertit i dinàmic
per cremar calories

25 d’abril (10-13.30h i 16-19.30h)

DC

mantres

inici 25 d’abril (11.30-13h)

fotoreportatge

bellesa, tendències i moda

exercici físic, correcció postural i
cura de la columna vertebral

percussió corporal

DT

anguiles, rossejat, fogasseta,
arrossos, suquet...

filigranes, calats
i encastats

també
matí

també
matí

estilisme
primavera-estiu

compostatge, horticultura i
varietats locals d’Osona

DC

DJ

DT

dóna vida nova a papers,
ampolles, mobles...

dansa. activitat,
benestar i bon humor

també
matí

també
matí

tradicionals de l’Àfrica
Occidental

ranxeres, cúmbia,
bossa nova, boleros...

guitarra

marinera

il·luminació

2

sessions

disseny de llum per espectacles,
teatre, concerts, curtmetratges...
Antoni Font

també
matí

PRIMAVERA 2015

www.vic.cat/ccvic
ccvic@vic.cat
Horari d’atenció al públic dels CCVIC
de dilluns a divendres de 16.00h a 20.00h

AVANC DE
PROGRAMACIÓ
JUNY - JULIOL
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cants, danses i música en directe
Escola Mediterrània
divendres 19 de juny (de 19.30h a 21.00h)
CCVIC Santa Anna

classe oberta de zumba

a l’aire lliure
Clara Sañé
26 de juny (de 18.30h a 20.00h i de 20.15h a 21.45h)
CCVIC Serra-de-Senferm

firapaper

música

CCVic Sta Anna
C. Tagamanent, 1bis
t 93 881 43 41
ccsantaanna@vic.cat

INSCRIPCIONS

japonesa · esquí aquàtic
l·ligrafia
ra · ca
e
n
i
r
a ma
cuin

del 7 al 17 d’abril
s’obriran el dimarts 7 d’abril a les 16h
als MONOGRÀFICS i ALTRES PROPOSTES
admetrem inscripcions fins una setmana
abans de portar a terme les activitats
llocs per inscriure’s
presencialment als CCVIC
de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a 20h
per Internet, al www.vic.cat/ccvic

dansa

CCVic Serra-de-senferm
C. Riera Major, 2
t 93 885 49 70
ccserradesenferm@vic.cat

PAGAMENT EN LÍNIA

recordeu que podeu fer la vostra inscripció
i pagament en línia al web www.vic.cat/ccvic

mostra i tallers exprés de scrap i decoració per festes
Mónpaper / Maite Aumatell
dissabte 27 de juny (de 10.00h a 13.00h)
CCVIC Can Pau Raba

INICI DELS CURSOS
setmana del 20 al 24 d’abril

cuina sense gluten

sigueu celíacs o no
Toshie Nagashima
9, 16, 23 i 30 de juliol (de 11.00h a 13.00h)
CCVIC el Montseny

cursa popular d’orientació de la Guixa
en entorn urbà, semiurbà, de ribera i rouredes
Unió Excursionista de Vic
11 de juliol (9.00h)
CCVIC la Guixa

tallers
35 euros, 10 sessions

artesania

CCVic plaça d’Osona
Pl. d’Osona, 3 baixos
t 93 885 58 42
ccplosona@vic.cat

tallers d’artesania i manualitat
45 euros, 10 sessions

natura

CCVic la Guixa
Pla del Maset, s/n
t 93 885 06 81
cclaguixa@vic.cat

rs
talletrals i de
s
s
e
m
tri ràfics de
og
n
o
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samba

ballar l’alegria de viure brasilera
Rosana Barra
25 de juliol (de 10.00h a 13.00h i de 16.00h a 19.00h)
CCVIC Serra-de-Senferm

tallers de cuina
50 euros, 10 sessions
monogràfics
10 euros, 1 sessió
pitch & putt
40 euros, 10 sessions
nordic walking
40 euros, 10 sessions
tast de vins
60 euros, 8 sessions

cuina

Pagament en línia
Amplieu la informació:

www.vic.cat/ccvic

CCVic el Montseny
Av. del Montseny, 16
t 93 889 57 63
ccmontseny@vic.cat

teatre

CCVic Can Pau Raba
C.Raval Cortines, 24
t 93 886 47 24
ccpauraba@vic.cat

tas
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·
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m
ió · steps tono · estilis

muntar a cavall
50 euros, 10 sessions
esquí aquàtic
20 euros, 1 sessió

