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CABARÉ/BURLESQUE
Martes 20:30-22:30h

Neste  curso  traballaremos  a  desinhibición  a  través  do  xogo,  a  comedia,  a
improvisación, o movemento, a caracterización teatral e o baile. 
As clases están dirixidas a todas as persoas, sen importar sexo, profesión ou forma
física, curiosas por coñecer estes xéneros, ben para poñelos en práctica de forma
profesional sobre a escena, ben para integralos no día a día, xa que aportan grandes
doses de seguridade, autoestima e espontaneidade. 
Respéitase en todo momento o ritmo persoal das alumnas e alumnos, potenciando
os talentos persoais. 

IMPARTE: Yolanda Paz

Performer escénica polifacética, humana e docente 
con ampla formación e experiencia en diversas 
artes escénicas: Danza, Teatro, Mimo, Clown, 
Comedia dell'Arte, Cabaré, Burlesque, 
Improvisación teatral, Caracterización, 
Maquillaxe e Vestiario. 

Combina a sua actividade escénica coa docencia 
impartindo clases de Teatro, Cabaré e Burlesque en 
diferentes espazos, escolas, festivais, asociacións e 
na Escola de Empoderamento Feminista Galega.

Formación en PNL, Desenvolvemento persoal e 
Musicoterapia aplicada ás Artes. 



TÉCNICAS DE CLOWN
Mércores 20:30-22:30h

O curso está destinado a maiores de 18 que teñan curiosidade por aprender dun
xeito rápido e efectivo as normas básicas do xogo teatral, orientado á busca dunha
comicidade propia. 
Como desenvolver e fixar a arte da autoescoita e o control do fluxo de enerxía en
escena, cun mesmo e co público. Que pasa cando estou ante o público. Como vencer
o medo escénico e facelo favorable. Como potenciar a nosa presenza, xogando coa
nosa voz, o noso corpo e a nosa emoción, para crear un impacto no público. Como
construir un personaxe único e irrepetible de nós mesmos. Como facer rir e porqué
rimos; en definitiva, como achegarnos ao noso clown. 
Viaxaremos a  través  do xogo teatral  e  a improvisación ao apaixoante mundo da
busca do pallaso escénico, indagando na sensibilidade, a dispoñibilidade, o contacto
co público, a fantasía, a inxenuidade, o fracaso e o éxito, e o corazón daquilo que
damos en chamar o noso propio clown. E todo a través da máis potente ferramenta
que posuímos: nós mesmos, coa nosa enerxía, corpo e voz, e a nosa imaxinación,
sen deixar de lado a técnica que o propio proceso implica.

IMPARTE: Carlos Sante

Actor profesional cunha ampla traxectoria
en teatro, televisión, cine e locucións.

Imparte formación de clown desde o ano
1999. Socio fundador de Manicómicos,

asociación na que traballa habitualmente
en proxectos como as súas galas anuais, a

formación continua ou o seu Festival
Manicómicos.



CREACIÓN ESCÉNICA
Xoves 20:30-22:30h

Partindo dunha idea temática común, e tras un período de adestramento actoral e
posta  a  punto,  daremos  vida  a  un  espectáculo  de  creación  colectiva,  que  será
representado ao final do curso e posteriormente en circuitos de teatro amador. 
Xogaremos con diferentes estilos de actuación, dando valor ás propostas creativas
dos alumnos, e tratando de aproveitar os seus propios recursos expresivos para a
posta en escena do espectáculo.
O curso está destinado a maiores de 18, con ganas de aprender a crear en equipo.
Agradécese  ter  algunha  experiencia  previa,  se  ben  non  é  imprescindible,  o
importante é a actitude e a dispoñibilidade. 

IMPARTEN: Carlos Sante e Yolanda Paz

TEATRO XUVENIL
Venres 17-18:45h

Curso orientado a persoas de entre 9 e 15 anos que ten como finalidade a creación e
representación de diferentes pezas teatrais no período de outubro a xuño.
Escoita  grupal,  improvisación,  resolución  de  conflitos,  creación  de  personaxes,
formas  narrativas...,  serán  algunhas  das  técnicas  e  ferramentas  ás  que  nos
achegaremos e exploraremos a través do xogo e diferentes dinámicas, co traballo en
equipo como eixe fundamental.
Entenderemos a escena como unha oportunidade de expresión, con voz e corpo, da
man  da  educación  emocional  para  o  desenvolvemento  e  coñecemento  de  nós
mesmas e das nosas capacidades persoais e artísticas.

IMPARTE: Cris Campos

Educadora e profesional con amplo
percorrido no eido infantil e xuvenil,

formada en diversas técnicas teatrais e
especializada en educación emocional.

Actualmente acompaña grupos teatrais e
desenvolve diversos proxectos para as

crianzas e a mocidade.


