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_ Octubre: Julieta Dentone
de Sant Andreu

Primer dissabte
de cada mes a les 12h:

Públic familiar

Taller d’experimentació sobre la capacitat de donar volum a
materials fràgils com el fimo, el paper o el fang.
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La Factoria de Sant Andreu és un espai de diàleg i de
taller pràctic que uneix els artistes joves que es presenten a
la convocatòria i el públic infantil i familiar que vol
aproximar-se a l’art actual.

La Factoria de Sant Andreu convida cada mes un

artista que parla del seu treball i ofereix un taller on els
nens i nenes, joves i adults poden conèixer els recursos,
materials i idees utilitzades pels artistes.

_ Novembre: Georgina Malagarriga
Taller centrat en l’ús de les noves tecnologies i les seves
capacitats interactives.

Dimecres 4 de novembre a les 18h. Dissabte 7 de novembre a les 12h.
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Inscripció 11 99 53
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_ Desembre: Zosen

Taller sobre graffiti i la dimensió urbana de l’art fora de les
parets dels museus.
Dimecres 2 de desembre a les 18h. Dissabte dia 5 de desembre a les 12h.

_ Gener: Comte d’Urgell

Taller sobre música experimental, tecnologia midi i les relacions
entre l’art, el joc i la mística.
Dimecres 13 de gener a les 18h. Dissabte 16 de gener a les 12h.

La Factoria de Sant Andreu s’adreça a dos tipus

d’usuari: el públic escolar (primària i secundària) i el públic
familiar. Jordi Ferreiro, artista i educador especialitzat en
projectes educatius d’art contemporani, dirigeix tots els
tallers.

La Factoria de Sant Andreu

és una proposta educativa que busca
l’intercanvi d’opinions i l’experiència
pràctica com a sistema d’aprenentatge
i coneixement de les pràctiques
artístiques en l’actualitat. I tot això, des
del context pròxim del Districte de Sant
Andreu.

Coincidint amb la festa major de Sant Andreu,

el dissabte 28 de novembre, a les 17h,
_ Festival Minimúsica.

s’organitzarà al Passeig de Fabra i Puig (al costat del Centre
Cívic Sant Andreu) un
Concerts de pop adreçats a nens i nenes.

Dissabte 19 de desembre a les 12h.
_ Nadales d’un altre planeta:
Furallefalle
El col·lectiu Furallefalle – guanyadors de projecte 2009
del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas
2009 – ofereixen un taller de so i música nadalenca
ple de sorpreses per descobrir.

CENTRE CÍVIC SANT ANDREU
C/Gran de Sant Andreu, 111
08030 Barcelona
T 93 311 99 53
F 93 311 70 72
sacontemporani@gmail.com
www.bcn.cat/ccsantandreu

urs.hilger@yahoo.es

La factoria
de Sant Andreu

Un projecte educatiu d’art contemporani
del Centre Cívic de Sant Andreu
A càrrec de Jordi Ferreiro

Dimecres 7 d’octubre a les 18h. Dissabte 3 d’octubre a les 12h.
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_VOLUM_
3 i 7 D’Octubre:
Julieta Dentone
_GRAFITTI_
2 i 5 DE DESEMBRE:
ZOSEN

_TECNOLOGIES_
4 i 7 DE NOVEMBRE:
Georgina Malagarriga
_MÚSICA_
13 i 16 DE GENEr:
COMTE D’URGELL

28 DE NOVEmbre: 19 DE desEmbre:
FESTIVAL
Nadales d’un
MINIMÚSICA
altre planeta:
Furallefalle
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