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ARTS & BORN
TEATRE-CINEMA-DANSA

CASALS D'ESTIU. 2021
Del 29 de juny al 16 de juliol



2

Un cop més, arriba l’estiu i aquest any, més que mai, amb ganes de 
viure noves aventures, experiències i emocions. Una ciutat increïble va 
romandre enterrada durant tres-cents anys, esperant a ser descoberta. 
Voleu conèixer aquesta ciutat amagada sota els vostres peus i la gent 
que hi vivia? Voleu viure’n la història d’una manera artística i creativa? 
Us atreviu a endinsar-vos a la Barcelona del 1700 a través del cinema, 
les arts escèniques, la música i la dansa? Si teniu ganes de ser els 
i les protagonistes del vostre estiu, us hi esperem!

A partir d’un seguit d’activitats interdisciplinàries explorarem l’art del 
moviment, de la interpretació i de la mirada per fer un viatge per viure, 
en primera persona, en una ciutat plena d’històries de picaresca, d’amor, 
de supervivència, però també de molta gresca!

Us convoquem a participar en un casal que convertirà El Born CCM en 
un espai de treball col·laboratiu on la creació artística, la investigació 
arqueològica i el treball en equip seran els mitjans per a potenciar la reflexió 
i la creativitat.

Dates: 
Del 29 de juny al 2 de juliol, de 10.00 a 14.00 hores. EL BORN,  
UNA CIUTAT DE PEL·LÍCULA

Del 6 al 9 de juliol, de 10.00 a 14.00 hores. EL BORN, A ESCENA

Del 13 al 16 de juliol, de 10.00 a 14.00 hores. EL BORN EN DANSA

Dirigit a nens i nenes de 6 a 12 anys (nascuts entre el 2014 i el 2009).

ARTS & BORN:
CINEMA, TEATRE I DANSA
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DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

10.00 h a 10.30 h
CONVIVIM, CREEM I APRENEM CONVIVIM, CREEM I APRENEM CONVIVIM, CREEM I APRENEM CONVIVIM, CREEM I APRENEM
Trenquem el gel amb la càmera Juguem amb els sons del 1700 Descobrint als altres:  I que hi pinto jo? Representem 
  creem el nostre avatar escenes d’art amb el nostre cos!

10.30 h a 11.15 h
IMATGES DE FANTASIA! IMATGES DE FANTASIA! IMATGES DE FANTASIA! IMATGES DE FANTASIA!
Cinema i arts visuals:  Cinema i arts sonores:  Cinema i les arts d’animació:  Cinema i les arts plàstiques: 
BARRY LYNDON AMADEUS EL DORADO LA JOVEN DE LA PERLA

ESMORZAR

11.30 h a 12.30 h
QUÈ S’AMAGA  QUÈ S’AMAGA QUÈ S’AMAGA QUÈ S’AMAGA
AL JACIMENT DEL BORN? AL JACIMENT DEL BORN? AL JACIMENT DEL BORN? AL JACIMENT DEL BORN?
Descobrint el jaciment del Born Scaperoom al jaciment:  Roda el món i beu xocolata Les escenes quotidianes
i la Barcelona del 1700 els sons del 1700  de la Barcelona del 1700.

12.30 h a 14.00 h
LLUMS, CÀMERA I ACCIÓ! LLUMS, CÀMERA I ACCIÓ! LLUMS, CÀMERA I ACCIÓ! LLUMS, CÀMERA I ACCIÓ!
Plans i seqüències: El meu Com sona Barcelona?  Fem la nostra pel·lícula Born, the movie! Fem la nostra
reportatge al jaciment del Born! Creem efectes sonors d’animació sobre el camí pel·lícula amb escenes d’art
  de la xocolata! a la Barcelona del 1700

EL BORN, UNA CIUTAT DE PEL·LÍCULA
CINEMA

Del 29 de juny al 2 de juliol

T’agradaria fer un casal de pel·lícula? T’atreveixes a endinsar-te a la 
Barcelona del 1700 a través del cinema? Cada dia, un film històric ens 
guiarà per les peculiaritats del llenguatge cinematogràfic: aprendrem a 
buscar els millors plans i seqüències, crearem els nostres efectes especials i 
donarem forma a les nostres figures d’animació. Tot plegat amb l’objectiu de 
crear un gran projecte audiovisual ambientat en el jaciment del Born CCM. 
Prepara’t per agafar la càmera i viure un estiu de cine!
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EL BORN, A ESCENA
TEATRE

Del 6 al 9 de juliol

Has jugat mai a imaginar com seria la vida, la moda, els espais… com 
series tu en una altra època? “El Born, a escena!” és un casal d’estiu en 
què descobrirem la màgia de les arts escèniques alhora que explorem la 
Barcelona fa tres-cents anys... tot preparant la nostra pròpia producció teatral 
al Born CCM!Has enllestit el maquillatge? Tens el vestuari a punt? Recordes 
les teves frases? Transforma’t, doncs, en el teu personatge, i entra en escena 
amb nosaltres a la Barcelona del 1700.

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

10.00 h a 10.30 h
RELAXAR, ESCALFAR… I JUGAR! RELAXAR, ESCALFAR… I JUGAR! RELAXAR, ESCALFAR… I JUGAR! RELAXAR, ESCALFAR… I JUGAR!
Joc de presentacions i identitats. Jocs de cos i espai. Jocs de coneixença Escalfaments teatrals

10.30 h a 11.00 h
PERSONATGES I EMOCIONS EL BORN: ESPAI, ESCENA I TEATRE A LA MODA... DEL 1700! ACCIÓ, VEU, TEXT
Treballem els personatges!  Treballem els escenaris!  Treballem el vestuari i atrezzo!   Treballem la interpretació! 

11.00 h a 11.30 h
ELS PERSONATGES DEL BORN JUGAR AMB EL TEATRE VESTUARI I ATREZZO UNA OBRA AMB MOLTA HISTÒRIA
Cinc històries al jaciment  Coneixerem el teatrino,  Disfresses, vestuari Repartim les tasques per a 
del Born a la col·lecció del Museu Marès. i les màscares teatrals la nostra producció teatral!

ESMORZAR

PRESENTACIÓ DEL REPTE DEL DIA

12.00 h a 12.30 h
EL GEST I LA GANYOTA  EL BORN: ESPAI, ESCENA I TEATRE MÀSCARES I GORGUERES EL BORN, A ESCENA!
Juguem a imitar l’expressivitat Els escenaris de la Barcelona Crearem màscares, gorgeres i Representem la nostra obra
de les emocions del 1700 tocats, per a vestir-nos d’època i davant el públic del Born CCM!
   representar una gran xocolatada
  del 1700

12.30 h a 14.00 h
EL NOSTRE PERSONATGE UN TEATRE PER JUGAR BALL DE MÀSCARES! EL BORN, A ESCENA!
Taller de creació de personatges Crearem els nostres propis  Farem la nostra xocolatada i ball Prepararem tot el que ens cal...
ambientat a la Barcelona teatrinos, amb espais i de màscares ben abillats i  i representarem la nostra obra
del 1700… i l’interpretem! personatges del 1700 abillades... amb un joc davant el públic del Born CCM!
  d’interpretació i interacció!
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EL BORN EN DANSA
DANSA

Del 13 al 16 de juliol

Vols experimentar com, a través del cos i del moviment, podem expressar 
desitjos, emocions o conflictes que no poden ser explicats amb simples 
paraules? La ment i el cos són inseparables, i a través del moviment i de la 
dansa manifestem vivències, sentiments, interessos, afectes o desafectes.
Durant una setmana et convidem a conèixer els ritmes del 1700 i tots els 
ingredients que intervenen en la creació d’una coreografia. Prepara’t per 
crear els teus propis instruments, per dominar els moviments del teu cos, 
per confeccionar el vestuari, per cantar i ballar tot evocant les danses de 
tavernes, de carrer, o de les cases benestants de la ciutat del 1700.

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

10.00 h a 10.30 h
DESPERTEM EL COS DESPERTEM EL COS DESPERTEM EL COS DESPERTEM EL COS
Jocs de dansa: cos i emoció Jocs de dansa: respira i mou-te Jocs de dansa: espai i acció  Jocs de dansa: respiració, 
   moviment i acció

10.30 h a 11.15 h
EL BORN EN DANSA EL BORN EN DANSA EL BORN EN DANSA EL BORN EN DANSA
Representem emocions Percepció, ritme i moviment  Espai i accions  Escenes en moviment: donem 
amb el cos Treballem els ritmes de les Les danses de tavernes, moviment al plafó
 músiques i danses del 1700 carrers i palaus! de la xocolatada

ESMORZAR

11.30 h a 12.30 h
MÚSICA I RITMES DE TAVERNA,  MÚSICA I RITMES DE TAVERNA, MÚSICA I RITMES DE TAVERNA, MÚSICA I RITMES DE TAVERNA,
CARRERS I PALAUS! CARRERS I PALAUS! CARRERS I PALAUS! CARRERS I PALAUS!
El Carnestoltes i els balls Música i dansa  Els espais de la dansa Els personatges de la ciutat:
de màscares del 1700 a la Barcelona del 1700 a la Barcelona del 1700 donem vida als personatges
   de la xocolatada al jaciment!

12.30 h a 14.00 h
CREA I MOU-TE CREA I MOU-TE CREA I MOU-TE CREA I MOU-TE
AL RITME DEL BORN! AL RITME DEL BORN!  AL RITME DEL BORN! AL RITME DEL BORN!
Fem les nostres màscares i Els ritmes al so de la música: Espai, música i acció: La xocolatada en moviment:
danses que representin emocions fem un instrument i dansem fem la nostra coreografia fem la nostra festa del 1700!
 al ritme de la música!
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barcelona.cat/ elbornculturaimemoria
facebook.com/ElBornCCM
twitter.com/ElBornCCM
instagram.com/ElBornCCM

Inscripcions:
Cal escriure a reserveselbornccm@eicub.net
o trucar de dilluns a divendres al telèfon 932 566 850 (de 9.30 a 19.00 h)
Preu per torn setmanal de casal: 28 €

* L’oferta de les activitats d’estiu per a infants i adolescents, així com les seves dates, estan subjectes a 
l’evolució de la crisi de la covid-19 en què ens trobem i a les indicacions de les autoritats sanitàries.


