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Little Creative Factory
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ELS
NOSTRES
TALLERS

R ealitzem tallers de creació plàstica en l'àmbit de les arts visuals i aplicades.
Treballem continguts on es combinen dinàmiques participatives, creatives i
d'anàlisis, adaptades a les diferents capacitats, ritmes, necessitats i edats. El
nostre principal objectiu és despertar l'interès i la motivació per aprendre a
través de les diferents tècniques i procediments artístics tan manuals,
tradicionals i artesans, com a visuals, actuals i tecnològics. Generem
recorreguts concrets a l'hora de desenvolupar les activitats, treballem amb
referents històrics i contemporanis.

Ens trobareu dins de l'espai de l'Antiga Fàbrica Lehmann de Barcelona, el pati
creatiu de l'Eixample esquerre! Un espai on conviuen creatius, artistes, i
artesans.

DIFERENTS CAPACITATS
DIFERE NTS DESIT JOS

DIFERENTS ESTRAt è GIES

SE
GE
LLS

EX-LIBRIS
TALLER DE CREACI ó DE SEGELLS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Petits grans lectors! Amb aquest
magnífic tampó que aprendrem a fer tot
jugant amb les inicials del vostre nom,
no hi haurà llibre que se us resisteixi.

PREU per nen/nena

edat

A partir de 6 anys

Grups de 5 a 10 --> 15€
Grups de 10 a 15 --> 12€

PLANETA TERRA EUKARYOTA
Taller d' I l·lustraci ó Amb SEGELLS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Coneix els diferents imperis, regnes i éssers vius
que formen i habiten el nostre Planeta tot
il·lustrant les endevinalles. Descobriu quin animal
salvatge falta per completar la història i sereu
mereixedors d'aquest preciós conte.

PREU per nen/nena
Grups de 5 a 10 --> 20€
Grups de 10 a 15 --> 15€

edat

A partir de 7 anys

STAMP-INK
TALLER D E C RE AC I ó D E S EGE LLS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Aprendrem a fer segells de fotopolímer per
estampar unes postals i crearem un quadern de
primavera en format acordió.

PREU per nen/nena

edat

A partir de 10 anys

Grups de 5 a 10 --> 20€
Grups de 10 a 15 --> 15€

SERI
GRA
FIA

HAVE FUN! THE MAGIC cIRCLE
TALLER D'ESTAMPACi ó T è XTIL
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Una sessió especial on aprendrem a fabricar
tots els colors pigment del cercle cromàtic i
descobrirem el funcionament de la percepció
visual, tot creant una composició sinestèsica
sobre una divertida tote bag.

edat

De 6 a 10 anys

PREU per nen/nena
Grups de 5 a 10 --> 18€
Grups de 10 a 15 --> 15€

'LiáNDOLA' PANDA
TALLER D'ESTAMPACi ó
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Estamparem una bossa mitjançant la tècnica de la
serigrafia i li cosirem unes orelletes. Només cal que
porteu roba que es pugui tacar i llestos per començar!

PREU per nen/nena
Grups de 5 a 10 --> 35€
Grups de 10 a 15 --> 30€

edat

A partir de 8 anys

ESTAMPA i CUS
TAL L ER COSTU RA

i SERI G RAF I A

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Aprèn a estampar en serigrafia i
transforma-ho en un ninot mexicà que
s'il·lumina a la foscor!

PREU per nen/nena

edat

A partir de 10 anys

Grups de 5 a 10 --> 20€
Grups de 10 a 15 --> 16€

OPeN ARMS
TA L L ER S O L IDA R I ESTA M PA

i A J U DA

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Juguem a ser refugiats i voluntaris.
Reflexionem sobre la desigualtat i la defensa
dels drets humans.
Estampa una samarreta/tote en serigrafia i
ajuda al projecte solidari OPEN ARMS.
Podem salvar més vides!
#freeopenarms #life #searescue

PREU per nen/nena
Grups de 5 a 10 --> 18€
Grups de 10 a 15 --> 15€

edat

Totes les edats

EN
QUA
DER
NA
CIÓ

PETITS ENQUADERNADORS
TALLER D'ENQUADERNACIO ARTESANAL
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Una llibreta única de butxaca amb
materials reciclats. Papers estampats de
scrap booking, cartolines, fulls de colors,
llibres antics i revistes. Cosirem les fulles i
les tapes amb la tècnica italiana.

PREU per nen/nena

edat

Grups de 5 a 10 --> 15€
Grups de 10 a 15 --> 10€

A partir de 7 anys

LA LLIBRETA MALETA
TALLER D'ENQUADERNACIO ARTESANAL
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Farem una llibreta maleta especial per a
viatgers! Papers estampats de scrap booking,
cartolines, fulls de colors, etc.
* No inclou els llapis

PREU per nen/nena
Grups de 5 a 10 --> 20€
Grups de 10 a 15 --> 15€

edat

A partir de 8 anys

CARPETA MARBREJADA
TALLER D'ENQUADERNACIO ARTESANAL
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Crearem unes boniques tapes de colors amb la
tècnica del paper jaspiat, marbrejat o paper
d’aigües amb les quals muntarem una carpeta
per a guardar tots els nostres dibuixos!

edat

A partir de 10 anys

PREU per nen/nena
Grups de 5 a 10 --> 35€
Grups de 10 a 15 --> 30€

FOTO
GRA
FIA

CIANOT í PIES
TALLER DE FOTOGRAFIA SENSE C à MERA
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Recol·lecta flors i plantes per crear una
composició i mitjançant una emulsió
fotosensible imprimeix a la llum del sol una
bonica postal de color blau/cian.

PREU per nen/nena

edat

A partir de 6 anys

Grups de 5 a 10 --> 30€
Grups de 10 a 15 --> 25€

PIN HOLE CAMERAS
TALLER DE FOTOGRAF í A ESTENOPEICA
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Aprèn a fabricar la teva càmera de fotos
personalitzada. Amb capses de sabates, un
forat i paper fotogràfic aprendrem a fer fotos i
revelarem sense químics al laboratori cambra
fosca.

PREU per nen/nena
Grups de 5 a 10 --> 40€
Grups de 10 a 15 --> 35€

edat

A partir de 8 anys

AUDIO
VI
SUALS

READY, STEADY, GO!
TALLER D'ANIMACI ó STOP MOTION
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Descobrirem els trucs del cinema d'animació
amb la tècnica del “fotograma a fotograma” i
aprendrem a fer servir els diferents plànols
cinematogràfics tot creant un petit clip de vídeo.

PREU per nen/nena

edat

A partir de 6 anys

Grups de 5 a 10 --> 18€
Grups de 10 a 15 --> 15€

LOCOMOCIó SUBSTITUTIVA
TRUCS CINEMATROGR à FICS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
il·lusionisme, màgia, macs i cinema. L’espectacle
mitjançant trucs i efectes especials.
Haureu d’experimentar amb el vostre enginy i
aprendre a editar per sorprendre a l’espectador!

PREU per nen/nena
Grups de 5 a 10 --> 25€
Grups de 10 a 15 --> 20€

edat

A partir de 8 anys

FLIP A BOOK!
TALLER D'ANIMACI ó AMB TAMPONS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Estamparem amb dits i tampons i dibuixarem
amb retoladors sobre les formes geomètriques
creant personatges. Farem un 'flipbook' animat
jugant amb els colors primaris.

PREU per nen/nena

edat

A partir de 10 anys

Grups de 5 a 10 --> 20€
Grups de 10 a 15 --> 15€

FLYING CIRCUS
TALLER D'ANIMACI ó ROTO SC ò PIA
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Il·lustracions, encanteris i gràfics en moviment.
Crearem una animació enganxant, retallant,
dibuixant, i pintant damunt dels fotogrames
impresos d'un clip de vídeo que digitalitzarem
amb una càmera.

PREU per nen/nena
Grups de 5 a 10 --> 20€
Grups de 10 a 15 --> 15€

edat

A partir de 10 anys

NO
VE
TATS

LLUMS, C à MERA i ACCIO!
A TRIP TO THE PLANETS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Crearem els personatges i els decorats d'una petita història espacial i
els aprendrem a moure. Descobrirem els trucs del cinema d'animació
amb la tècnica del “fotograma a fotograma” i aprendrem a fer servir els
diferents plànols cinematogràfics.

GRUPS REDUITS max 10 PERSONES
PREU per nen/nena
Grups de 5 a 10 --> 40€

TALLER FAMILIAR
A partir de 6 anys

QUI
SOM

Anita Kriptonita
Directora Creativa,
Visual Storyteller
Directora Creativa,
Visual Storyteller
Desenvolupa el seu
treball en diferents
disciplines utilitzant
diferents suports com la
fotografia, el cinema i la
música.

Caro Primus
Dissenyadora Gràfica,
Enquadernadora i
Persona Feliç.
Amant de les coses fetes a
mà. Des de sempre va tenir
inquietuds amb les
manualitats i les coses
boniques!

INFORMACIÓ
& INSCRIPCIONS
DURADA DELS TALLERS
3h 30min aprox.
*Preu especial alumnes Dinamo-Kids,
festes i events
*inclou tots els materials

coM FUNCIONA?
Escolliu el taller que més us agradi.
Compte! Els tallers que no es poden fer
quan no hi ha molta llum, estàn marcats
amb aquest símbol
.
Escriviu-nos i rebreu el vostre pressupost
personalitzat sense compromís.
El servei de càtering té un cost adicional.
Per a formalitzar la reserva cal pagar el
50% per endavant.
Per a grups de més de 15 nens,
demanar un pressupost personalitzat.

JUGAR
TAMB é
VOL DIR
APRENDRE

consell de cent 159, local h
dinamo-studio / f à brica lehmann
+info:
www.dinamo-kids.com / info@dinamo-kids.com
+34 931 717 164 / +34 689 666 787

