“Workshop - Mimo e Pantomima”
Workshop prático dirigido a atores amadores ou
profissionais, estudantes de teatro e pessoas com
alguma experiência na área da representação. O
objetivo deste workshop é dar aos participantes
uma aproximação ao mundo do Mimo de Ação e da
Pantomima.
O Mimo é uma das mais antigas artes performativas no mundo e, ainda hoje, atrai pessoas de
uma forma muito profunda e intuitiva. Porquê? No
seu retrato de emoção, pensamento e experiência
através do corpo, o Mimo transcende barreiras
culturais, porque é baseado na expressão e não na
aparência.
O workshop terminará com uma performance final a
apresentar a 9 de Julho na abertura da “Lua Cheia,
Arte na Aldeia”.
Docente: Ángel Fragua (Madrid, 1972):
Ator desde 1991, ano em que iniciou a sua carreira
em Madrid, tendo trabalhado em várias companhias, sobretudo na área do teatro cómico e do gesto,
com destaque para a companhia Yllana (Madrid).
A partir de 2001 começa a trabalhar em Portugal
tendo fundado em 2004 a Peripécia Teatro, onde
participa em todas as suas criações como criador
e intérprete. Ao longo da sua carreira tem realizado
inúmeros workshops na área da Interpretação.

M/16 anos;
Carga horária: 18 horas
+ Performance Final na “Lua Cheia, Arte na Aldeia”;
Calendário: 3 a 7 de Julho: 19 - 22H;
9 de Julho: 16 - 19H;
+ Mostra Final (21:30H);
Lugar: Espaço de Criação da Peripécia Teatro,
Aldeia de Coêdo (Transporte assegurado em caso
de necessidade a partir do centro de Vila Real)
Inscrições:
Prazo de inscrição: 27 de Junho.
Seleção dos inscritos: 28 de Junho;
Preço: €25.00 + €5.00 (Seguro)
Forma de pagamento: Por transferência bancária
até 30 de Junho.
Máximo de Participantes: 15.
+ Info: 259 342 459; 960 293 046;
peripecia@peripeciateatro.com
A PERIPÉCIA TEATRO É UMA ESTRUTURA FINANCIADA POR
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Enviar para peripecia@peripeciateatro.com

Enviar para peripecia@peripeciateatro.com

Ficha também disponível em www.peripeciateatro.com

Nome
Data Nascimento*

Ficha também disponível em www.peripeciateatro.com

Nome
Telef / Telem

Habilitações		

Email
Profissão

Precisa de transporte do centro de Vila Real para Coêdo? Sim
Assinatura

Telef / Telem

Habilitações		

Experiência em Teatro/Desporto
N.º BI ou C.C.* 			

Data Nascimento*

Email
Profissão

Experiência em Teatro/Desporto
NIF*

N.º BI ou C.C.* 			

Não

Precisa de transporte do centro de Vila Real para Coêdo? Sim
* Para emissão de Factura e Contratação de Seguro

Assinatura

A preencher pelo Encarregado de Educação no caso de inscrição de um menor:

A preencher pelo Encarregado de Educação no caso de inscrição de um menor:

Nome do Encarregado de Ed.

Nome do Encarregado de Ed.

Telefone/Telemóvel				Assinatura

Telefone/Telemóvel				Assinatura

NIF*
Não
* Para emissão de Factura e Contratação de Seguro

