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Els joves som
els protagonistes

SETEMBRE - ACTIVITATS
Dissabte 17
----------------------------------------FESTA DE BENVINGUDA
----------------------------------------Donem la benvinguda a la nova programació de
l’Espai Jove. Apropa’t i coneix totes les coses que
tenim preparades per a tu i gaudeix de la festa.
Ens trobem a la plaça de la Vila a partir de les 12 h
i a la vesprada a partir de les 17 hores.
Dilluns 19. 19.00 h
----------------------------------------INAUGURACIÓ DE
L’ESPAI DE CULTURA JOVE
- CESSIÓ DE L’OBRA DE PACO DALMAU
- EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
----------------------------------------Exposició del 19 al 30 de setembre dels treballs
realitzats pels alumnes del curs de fotografia que
s’han dut a terme a l’Estiu Actiu de l’Espai Jove.
Tot amenitzat per l’escola de música Dotze Notes.
Dimecres 21. 19.00 h
----------------------------------------PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
ÀREA ELECTRÒNICA
----------------------------------------Associació que durà a terme l’activitat del curs
d’iniciació a la ràdio.
Divendres 23. 17.00 h
----------------------------------------TEATRE DE CARRER
----------------------------------------Per a tots els públics.
A càrrec de la companyia juvenil Estem Vius.
Divendres 23. 19.00 h
----------------------------------------PRESENTACIÓ DEL CONCURS
DE MONÒLEGS DE L’ANTIC
----------------------------------------A l’Espai Jove presentarem una nova edició
d’aquest concurs que premiarà els futurs humoristes
de Vila-real. Amb el convidat d’excepció
Toni de l’Hostal que conduirà l’acte... a la seua manera.
Dimarts 27. 19.00 h
----------------------------------------PROJECCIÓ I CINEFÒRUM
CINECULPABLE
----------------------------------------Projecció dels curts participants de les tretze
edicions del Festival Internacional de Curtmetratges
de Vila-real Cineculpable. Després intervindran,
en format de taula redona, alguns dels realitzadors
o actors dels curts projectats.
Dijous 29. 19.00 h
----------------------------------------CONFERÈNCIA I ASSEMBLEA DEL 15-M:
Per què estem indignats?
----------------------------------------Conferència i assemblea on s’explicaran els
projectes que aquest col·lectiu vol dur a terme
a Vila-real.
Divendres 30. 19.00 h
----------------------------------------REPRESENTACIÓ TEATRAL
----------------------------------------Es realitzaran algunes escenes sota la direcció de
David Fernández com a cloenda del curs d’iniciació
al teatre de l’Estiu Actiu a l’Espai Jove.
Volem agrair a Sergio Caballero i Abel Zamora
la cessió dels drets de l’obra El congelador.

SETEMBRE - FORMACIÓ
--------------------------------------------------CURS DE TEATRE PER A JOVES
--------------------------------------------------Treballaràs l’expressió corporal, improvisacions,
com construir un personatge... Però sempre
passant-ho bé.
Impartit per David Fernández
--------------------------------------------------Dilluns 19, dimecres 21, dijous 22, dilluns 26,
dimecres 28 i dijous 29. 19.00 – 21.00 h
--------------------------------------------------Curs gratuït
--------------------------------------------------TAI-TXI
--------------------------------------------------Presa de contacte amb l’art del tai-txi, conéixer
el seu origen i els seus fonaments bàsics tant
des del punt de vista teòric com pràctic, amb la
finalitat de poder aplicar-los en la realització de
l’encadenament de moviments.
Impartit per Juanjo Igualada
--------------------------------------------------Dimarts 20 i 27. 18.00 – 19.00 h
--------------------------------------------------Curs gratuït

OCTUBRE – ACTIVITATS
MES DEL MEDI AMBIENT
Dissabte 1. 12.00 h
----------------------------------------PRESENTACIÓ DE LA CASA DEL TERROR
----------------------------------------El dia 31 d’octubre els esperits joves amb més
ganes de marxa prendran possessió de l’Espai Jove
Vila-real perquè vosaltres ho passeu terroríficament
divertit. Presentació d’aquesta activitat de
dinamització, ara és el moment d’inscriure’s.
Organitza Estem Vius

Dimarts 25. 19.00 h
----------------------------------------PROJECCIÓ I CINEFÒRUM
CINECULPABLE
----------------------------------------Projecció de curts de temàtica mediambiental
participants de les tretze edicions del Festival
Internacional de Curtmetratges de Vila-real
Cineculpable. Després intervindran, en taula
redona, realitzadors o actors del curts projectats.

Setmana del 3 al 9:
SETMANA DEL CORRELLENGUA

Dijous 27. 19.00 h
----------------------------------------REUNIÓ DE COORDINACIÓ
DE LA CASA DEL TERROR
----------------------------------------Última reunió de coordinació de voluntaris abans de
la transformació de l’Espai Jove en la Casa del Terror.

Dilluns 3
----------------------------------------INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:
“ENRIC VALOR. EL VALOR DE LES PARAULES”
A L’ESPAI DE CULTURA JOVE
----------------------------------------Exposició cedida per l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua sobre la vida i obra d’aquest insigne literat
valencià. Organitzen la Regidoria de Normalització
Lingüística i la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de Vila-real.
Romandrà oberta fins el 10 d’octubre.
Dijous 6. 19.30 h
----------------------------------------CONFERÈNCIA
“ENRIC VALOR. EL VALOR DE LES PARAULES”
----------------------------------------Organitzen la Regidoria de Normalització Lingüística
i la Regidoria de Joventut.
Divendres 7. A partir de les 17.00 h
----------------------------------------REBUDA DE LA FLAMA DEL CORRELLENGUA
----------------------------------------El Correllengua és un dels màxims exponents del
treball en xarxa entre associacions que lideren
projectes de defensa i promoció de la nostra
llengua i cultura. Rebuda de la flama que simbolitza
la unitat de la llengua i lectura del manifest.
----------------------------------------EN RIC RAP RONDALLES: EL MUSICAL
----------------------------------------Un espectacle destinat al públic familiar que
consisteix en l‘adaptació musical de sis rondalles
d‘Enric Valor, on es mescla teatre, rap, soul i es crea
un espectacle a l‘estil de Broawdway per redescobrir
Enric Valor. Espectacle a càrrec de la companyia
Vol de Núvol. Entrada gratuïta.
Divendres 7, dissabte 8, divendres 21. 19.00 h
Dissabte 22. 12.00 h
----------------------------------------TALLER DE MAQUILLATGE DE POR
----------------------------------------Realització del taller de maquillatge de por,
ambientació, vestuari, etc. i creació definitiva del
grup de voluntaris per a l’activitat de la Casa del Terror.
Organitzat per Estem Vius.
Activitat gratuïta
Setmana del 10 al 16:
SETMANA JOVE
Al llarg d’aquesta setmana en col·laboració amb les
entitats i associacions de Vila-real es realitzaran tot
un seguit d’activitats amb el jove com a protagonista.
Dissabte 15. 12.00 h
----------------------------------------ELS ROCKIN’XICS
----------------------------------------Amb Els Rockin’Xics el públic tornarà als anys
de la ràdio, dels guateques, de la moda ye-ye en
un espectacle infantil carregat de música, festa i
animació. Companyia Splai Castelló.
Lloc: plaça Major
Dissabte 15 i 22. 11.00 h
----------------------------------------FOTOGRAFIA AL CARRER:
----------------------------------------Activitat que consisteix en diverses eixides sobre
temàtica arquitectònica, natura o paisatge nocturn.
A càrrec de Vicent Dosdà. Preu: 10 euros/mes
Del 17 al 21
----------------------------------------TALLER DE RECICLATGE
----------------------------------------Es desenvoluparà un taller per a aprendre a reciclar
en els col·legis i instituts de Vila-real.
Dijous 20. 17.00 h
----------------------------------------TALLER DE DISSENY DE SAMARRETES
----------------------------------------Aprén a personalitzar i reciclar les teues samarretes
per a estar sempre a l’última moda de la
sostenibilitat.
Organitzat per Estem Vius.
Activitat gratuïta

Divendres 28. 18.00 h
----------------------------------------CONTES ECOLÒGICS
----------------------------------------Espectacle interactiu i educatiu per a xiquets
i xiquetes de 4 a 9 anys.
Organizat per Conta-clown.com
Dilluns 31. 18.00 h, 19.00 h i 20.00 h
----------------------------------------CASA DEL TERROR.
----------------------------------------On està l’Espai Jove? Una gran incertesa envaeix
Vila-real. Misteriosament l’Espai Jove ha
desaparegut. Ningú troba una explicació raonable.
En el seu lloc hi ha... entra i descobreix-ho.
Activitat gratuïta

OCTUBRE - FORMACIÓ
--------------------------------------------------CURS D’INICIACIÓ A LA RÀDIO
--------------------------------------------------T’apuntes a crear una ràdio amb nosaltres?
Aprén a fer podcast, punxa la teua música, aprén
a fer una entrevista i coneix la màgia de la ràdio.
Impartit per Àrea Electrònica
--------------------------------------------------Dilluns 3, 10, 17 i 24. 17.00 – 19.00 h
--------------------------------------------------Curs gratuït
--------------------------------------------------CURS DE TEATRE PER A JOVES
--------------------------------------------------Treballaràs l’expressió corporal, improvisacions,
com construir un personatge... Però sempre
passant-ho bé.
Impartit per David Fernández
--------------------------------------------------Dilluns 3, dimecres 5, dilluns 10, dilluns 17,
Dimecres 19, dilluns 24 i dimecres 26.
19.00 – 21.00 h
--------------------------------------------------Curs gratuït
--------------------------------------------------TALLER COM CREAR UNA ASSOCIACIÓ
--------------------------------------------------Si estàs interessat a crear una associació o formes
part d’alguna d’elles i vols conéixer l’àmbit legal o
saber com demanar una subvenció aquest és el teu
curs. Impartit per Joaquín Bartoll Gil, secretari de la
Federació d’Associacions de Veïns de Vila-real.
--------------------------------------------------Dimarts 18, dijous 20, dimarts 25 i dijous 27
19.00 – 21.00 h
--------------------------------------------------Curs gratuït
--------------------------------------------------TAI-TXI
--------------------------------------------------Presa de contacte amb l’art del tai-txi, conéixer
el seu origen i els seus fonaments bàsics tant
des del punt de vista teòric com pràctic, amb la
finalitat de poder aplicar-los en la realització de
l’encadenament de moviments.
Impartit per Juanjo Igualada
--------------------------------------------------Dimarts 4, 11, 18 I 25. 19.00 – 20.00 h
--------------------------------------------------Curs gratuït
--------------------------------------------------CUINA EN 20 MINUTS
--------------------------------------------------Qui ha dit que per a cuinar has d’estar hores en
la cuina i usar milers d’utensilis? Amb vint minuts
faràs un primer, un segon i postres i sense
embrutar gairebé res.
Impartit per Glòria Castellote
--------------------------------------------------Dimarts 4, 11, 18 I 25. 18.00 – 19.30 h
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*)

--------------------------------------------------ESCOLA CREACTIVA: MÀGIA
--------------------------------------------------Aquesta és la teua oportunitat d’aprendre jocs
de màgia amb cartes, monedes, gomes elàstiques,
culleres... Podràs fabricar els teus jocs
i presentar-los als teus amics i familiars.
Per a xiquetes i xiquets de 6 a 12 anys.
Impartit pel mag Demir
--------------------------------------------------Dimarts 4, 11, 18 I 25. 18.00 – 19.30 h
--------------------------------------------------Preu: 15 euros/mes
--------------------------------------------------FOTOGRAFIA 2
--------------------------------------------------Descobreix com traure tot el partit a la teu càmera
rèflex. Aprén dels mestres de la fotografia les seues
tècniques i crea els teus àlbums més artístics.
Impartit per Punt Roig
--------------------------------------------------Dimarts 4, 11, 18 I 25. 19.00 – 21.00 h
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*)
--------------------------------------------------CURS DE CREACIÓ DE TITELLES
--------------------------------------------------De la tela i paper a ser una titella amb vida.
Com fer-ho? Amb molta imaginació i diversió.
La resta ho posem nosaltres. Impartit pel Taller
d’Ocupació de l’Ajuntament de Vila-real.
--------------------------------------------------Dimecres 5, 19 i 26. 17.00 – 18.30 h
--------------------------------------------------Curs gratuït
--------------------------------------------------TALLER DE CÒMICS
--------------------------------------------------El taller de còmic tractarà el procés de creació
d’una historieta i aportarà els coneixements bàsics,
normes i trucs essencials perquè l’alumnat siga
capaç de realitzar el seu propi còmic.
Impartit per Sergio Abad
--------------------------------------------------Dimecres 5, 19 i 26. 19.00 – 21.00 h
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*)
--------------------------------------------------MONITOR DE TEMPS LLIURE
--------------------------------------------------Homologat per l’IVAJ
Impartit per Món d’Animació
--------------------------------------------------Dimecres 5, 19, 26. 17.00 – 21.00 h
Dissabte 8, 15, 22 i 29. 10.00 – 14.00 h
--------------------------------------------------Preu: 200 €euros
--------------------------------------------------SONORITZACIÓ 2
--------------------------------------------------Continuació del curs de sonorització impartit
el mes de juliol a l’Espai Jove. Curset de so i àudio
digital, l’entorn digital i els seqüenciadors,
aprenentatge de l’ús dels seqüenciadors d’àudio i
les seues funcions. Impartit per Sam Ferrer, tècnic
de so de WZ Estudi.
--------------------------------------------------Dijous 6, 13, 20 i 27. 19.00 – 21.00 h
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*)
--------------------------------------------------CERÀMICA PER A ADULTS
--------------------------------------------------Decoració i pintura en ceràmica. Crea i pinta els
teus dissenys favorits.
Impartit per Marisa Vidal
--------------------------------------------------Dijous 6, 13, 20 i 27. 17.00 – 19.00 h
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*)
--------------------------------------------------EDICIÓ DE CURTS
--------------------------------------------------Llums, càmera... edició. Aprén tots els passos
necessaris per a portar el teu treball a la pantalla.
Impartit per Sergi Tellols
--------------------------------------------------Divendres 7, 14, 21 i 28. 19.00 – 21.00 h
--------------------------------------------------Curs gratuït
--------------------------------------------------ESCOLA CREACTIVA: CERÀMICA
--------------------------------------------------Decoració i pintura en ceràmica. Crea i pinta els
teus dissenys favorits. Per a xiquetes i xiquets
de 6 a 12 anys.
Impartit per Marisa Vidal
--------------------------------------------------Dissabte 8, 15, 22 i 29. 11.00 – 13.00 h
--------------------------------------------------Preu: 15 euros/mes

· Els cursos de l’Escola CreActiva estaran adreçats a xiquetes i xiquets de 6 a 13 anys.
· En la resta de cursos, tallers i activitats tindran preferència els joves de Vila-real d’edats compreses entre 14 i 35 anys.
(*) Cursos amb el 50% de descompte si presentes el Carnet Jove. Les oficines de l’IVAJ es troben al mateix edifici de l’ESPAI JOVE.
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
· Per Internet: del 17 d’agost al 21 de setembre, tots dos dies inclosos
· Presencial: del 19 al 21 de setembre, tots dos dies inclosos, de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h
· 22 de setembre: publicació de les llistes de preinscrits en Internet i a l’Espai Jove
· 23 de setembre: període de reclamacions (de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h a l’Espai Jove)
· 26 de setembre: sorteig (en cas d’haver-hi més inscrits que places oferides)
· del 27 de setembre a l’1 d’octubre: només en el cas de cursos que tenen quota d’inscripció,
període de pagament i presentació de documentació de reducció de preu
L’organització es reserva el dret d’alterar la programació per raons d’urgència o de força major

ESPAI JOVE de Vila-real
Av. França, 25-27
Tel. 964 54 72 03
joventut@ajvila-real.es
Disseny i concepte: Plom!GRÀFIC
Fotografia: www.tonilosas.com
IMPRÉS EN PAPER 100% RECICLAT

Espai Jove Vila-real

