
ERIC KOLLER
CURS INTENSIU – HOW TO PLAY A CARROT?

 O COM CONSTRUIR UN PERSONATGE CÒMIC

En aquests temps de teatre farcit  de recursos tecnològics, de comediants que 
propinen gags i monòlegs sense compassió, el còmic visual Eric Koller mostra 
com la simplicitat pot contenir grans moments de bellesa i grans dosis d'humor.

En aquest taller s'ensenyarà a construir  un personatge utilitzant el cos com a 
principal  instrument  (res  de  ganyotes  ni  maneres  de  parlar  impostades),  es 
donaran  pautes  per  a  transformar-se  físicament  en  una  carrota  (pastanaga, 
safanòria), o en una lletra de l'abecedari, o en el que sigui.

L'Eric et proporcionarà recursos per a construir el personatge que necessites per 
a la teva actuació, t'ensenyarà a tenir més consciència del teu posat, fins i tot en 
la vida real.

Dates: Del 4 al 7 de maig de 2010

Lloc: Teatre El Jardí, Figueres 

Horari: Tardes de 16 h. a 20 h. 

Hores lectives: 16

Preu: 127,50 €  (150,00 € - 15% desc.)

Número màxim de places: 22 
Assignades per ordre de pagament

Núm. mínim d'inscripcions per a la realització del curs: 12 
Reemborsament  immediat en cas de cancel·lació 

Data límit d'inscripció: 30 d'abril de 2010 

Selecció dels participants segons currículum

Els participants tindran l'ENTRADA GRATUÏTA a TOTS ELS ESPECTACLES del 
Festival Còmic de Figueres.

Eric Koller és un còmic holandès especialitzat en comèdia visual. El seu treball 
està influenciat pel clàssic humor de bufetada, per dos còmics molt actius en la 
dècada dels  90 a  Holanda,  Waardenberg i  De  Jong i  pels  pedagogs teatrals 
Nader Farman (clown) i Luuk deSmet (màscara neutra).

És un artista que barreja un gran sentit plàstic de l'escena amb un humor canalla. 
És un professor àgil, jove, fresc, convidat per a apropar una sensibilitat i un estil 
poc coneguts a casa nostra.

Aquí un vídeo del l'artista acció.

I pels que domineu l'holandès, aquí un vídeo entrevista.

 FACILITATS

Trens RENFE: 

Sortides: Barcelona, 13:16 h – Girona, 14:50 h
Arribada a Figueres: 15:29 h 
--------------------------------------------------------------
Sortida: Figueres, 20:27 h
Arribades: Girona, 20:57 h – Barcelona. 22:39 h

Allotjament:

Econòmic:  Pensions Bartis, Amiel, La Barretina; Hotels Duran, 
Los Ángeles, Europa, Rambla...

Més informació a http://www.figueres.org/ 

Més informació i inscripcions: 

XAVIER VALENTÍ (PI)     mòbil: (00 34) 661 700 888

correu-e: tipprod@gmail.com

     

http://www.youtube.com/watch?v=73DfKCP7_yE
mailto:tipprod@gmail.com
http://www.figueres.org/
http://www.youtube.com/watch?v=UUfL4xsxTHY
http://www.festivalcomic.cat/
http://www.facebook.com/pages/Festival-Comic-de-Figueres-Figueres-Comedy-Festival/197671309804

