
CL🔴WNCHING 2020

TALLER INTENSIU

L’ACTOR i EL CLOWN 
Jugar per millorar el text i els 

personatges teatrals

Curs amb Marisol Casas 



- TALLER CL🔴WNCHING L’ACTOR i EL CLOWN -

Taller de CL🔴NWCHING L’ACTOR i EL CLOWN

Aquest curs està pensat per treballar els personatges de textos teatrals o de guions

cinematogràfics a partir de les eines del clown. L’objectiu és fer servir aquest mètode

per explorar inicialment, i en tota la seva radicalitat, les emocions associades a

aquests personatges. Un cop identificades aquestes, i havent jugat a fons amb elles,

es tractaria després de modular-ne la intensitat tot regulant adequadament la forma

de (re)presentar-les en el treball actoral.

Objectius

• Jugar amb el text des d’una base clown

• Treballar les emocions de qualsevol text

• Descobrir  els moviments corporals relacionats amb 
el text

• Desdramatitzar el text per tal d’equilibrar-lo

Contingut

Un dels punts importants del taller es que el contingut es

personalitza a cada assistent, depenent de les seves

expectatives. Els tallers són de grups reduïts, i dies abans

del curs es realitza un qüestionari per conèixer els

interessos de cada assistent.

• Intent d’eliminació de capes i rols

• Moviment i desinhibició a través de jocs teatrals i Clown

• Joc d’emocions a través de la improvisació

Sol·licita informació a Instagram, Facebook
o directament a  marisolcasas62@gmail.com
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Bio de Marisol Casas

• Actriu i Clown

• 30 anys d’experiència en les arts escèniques

• Creadora i impulsora de ClownChing, utilitzant tècniques teatrals i Clown

per enfortir la gestió emocional

• 20 anys realitzant tallers i formació adreçat al públic en general i a

diferents col·lectius específics com actors en a escoles de teatre i centres

cívics, i a col·lectius vulnerables (immigrants, adolescents, presons,

persones amb trastorns d’alimentació,..)

Podeu visitar la meva web per conèixer-me una mica millor

http//www.marisolcasas.cat/es/

Horaris i Duració

• És un taller dirigit a actors i actrius professionals, que vulguin millorar la 

seva part interpretativa en diferents textos teatrals i audiovisuals, tot i 

jugant amb aquests textos. 

• Es aconsellable experiència en les arts escèniques.

• Durada: És un taller intensiu de 20 hores que es realitzarà en 4 dies 

consecutius. 

• Del 3 al 6 de novembre de 10 a 13h

• Preu socis i sòcies AADPC i AISGE: 60 €. 

• Socis i sòcies AADPC aturats*: 48 €. 

• No socis: 120 €

Contacte

• Per inscriure’t o sol·licitar més 

informació, contactem a Instagram, 

Facebook o en 

marisolcasas62@gmail.com

• Instagram: MarisolCasas62

• Facebook: Marisol Casas

Sol·licita informació a Instagram, Facebook
o directament a  marisolcasas62@gmail.com
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Per inscriure’t en el taller o sol·licitar informació contacta amb mi a Instagram o Facebook o 

directament a  marisolcases62@gmail.com


