INTENSIU
MANGA
Per a nen@s de +7 anys
Del 27/06 fins als 29/07
Grup primària
DLL i DX DE 17-19h
Grup secundària
DM i DJ DE 17-19h
Màx. 12 participats per
classe

Inscripcions obertes
Fins el 16 de juny (també on-line)

INTENSIU MANGA
Durant Juliol organitzem el curs de Manga intensiu distribuit en dos grups, el
primer de nens de primària els dilluns i dimecres de 17 a 19h i el segon per a
joves de secundària dimarts i dijous de 17 a 19h. Places limitades a 12
participants per classe. Cada grup estarà dividit en 2 nivells. El grup d’iniciació,
començarem per la creació de personatges: aprendrem les bases de l'anatomia,
com dibuixar una cara manga i les seves diferents expressions,
característiques, aprendrem a dibuixar cossos en diferents estils i moviments,
com crear un personatge manga amb personalitat pròpia... En el grup
d’aprofundiment, realitzarem una il·lustració d’inici a fi en l’estil que cadascú trii.
Per això, el primer dia haureu d’aportar imatges de referència per a construir els
primers esbossos a llapis. Aprendrem trucs i tècniques de perspectiva, tindrem
en compte els acabats i els moviments dels personatges, aprendrem a utilitzar la
tècnica de l’entintat i trames. Acabarem la il·lustració donant-li color. Per poder
fer el grup 2 s’haurà de demostrar coneixements anteriors de manga i creació de
personatges.
Inscripcions on-line i amb cita prèvia.
Primària dilluns i dimecres
Del 27 juny al 29 de juliol

Preu intensiu Manga juliol
200 €

Secundària dimarts i dijous
Del 27 juny al 29 de juliol

Podeu reservar plaça de forma presencial al nostre local situat a c/Alexandre
Galí 17-19 o trucant al 935160800 o enviar un Whatsapp al 659550291. Horari:
de dl-dv de 17 a 20h.
On-line: Enviar e-mail a hola@delblaualgroc.com amb les dades que us
demanem al web en condicions generals.
-En un segon e-mail et demanarem el comprovant de transferència del
pagament de la reserva (50€ per infant i setmana inscrits).
Canvis i anul.lacions
·No s’admetran canvis de torn fora del període d’inscripció i dins d’aquest
període dependrà de la disponibilitat de places.
·Quan quedin 10 dies per l’inici del casal, en cas d’anul.lar la inscripció, NO es
retornarà l’import efectuat.
·Del Blau al Groc es reserva el dret d’anul.lar l'activitat si el número d’inscrits
no supera el mínim previst.
·En aquest cas s’avisarà als inscrits, com a molt tard, 3 dies abans de l’inici de
l’activitat i es retornarà la totalitat del l’import abonat.

