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PRESENTACIÓ

OBJECTIUS

Fundada a Barcelona al 2008,
RESIDUAL/GURUS és una companyia
trans-disciplinar amb un só
i estil propi que crea un
concepte performatiu integral
i avanguardista carregat
d’energía y creativitat.

- Prendre consciència del
cos i la veu com a elements
expressius.
- Despertar les pròpies
capacitats creatives.
- Explorar les possibilitats
sonores del propi cos així com
dels objectes reciclats.

Vols viure una experiència
artística?

-Desenvolupar la presència
escènica.

Alliberar i conèixer el nostre
cos són claus per expresar-nos,
ja sigui a través de la veu,
el moviment o aquells objectes
que es rebutjen a diari i que
tenen gran potencial per a
transformar-se en música.

-Jugar a través de la música,
la percussió i la dansa.
-Generar un espai d’accióreflexió vers la transformació
i el reciclatge.

¿T’hi apuntes?
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TALLERS

(es poden realitzar conjuntament o per separat):

RHYTHMÓS

COS ESCÈNIC

Ritme, creativitat i cos

Eines per la creació

- Ritme i jocs musicals
- Improvisació i escolta
- Música i creació corporal

- Consciència i expressió corporal
- Fonaments del moviment (articulació)
- Construcció del personatge

KONNAKOL

RESIDUAL BEATS

Llenguatge rítmic vocal

Combo d’instruments reciclats

- Cultura musical de l’Índia
- Síl.labes i estructures musicals
- Tècniques de composició rítmica

- Objectes sonors
- Creació i exploració sonora
- Improvisació musical
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A QUI VAN ADREÇATS?
Aquests tallers estan adreçats per a totes aquelles persones que
vulguin viure una experiència intensa, creativa i col·lectiva a
través de diferents llenguatges artístics, el nostre propi cos i
els objectes de RESIDUAL/GURUS.
L’únic requisit és entregar-se a l’experimentació artística
col·lectiva i tenir moltes ganes de descobrir-se!
Educadors, artistes i mestres tenen l’oportunitat d’aprendre
eines creatives per despertar el potencial expressiu dels seus
alumnes, transformar l’aula en un espai de creació i poder incorporar estratègies que motivin a l’aprenentatge.
Estudiants i joves en general podran experimentar amb la música
des d’un enfoc lúdic i creatiu i trobaran un espai per poder
expresar-se a través del cos i del ritme.
Per a les empreses oferim la possibilitat de crear vincles entre els seus treballadors amb dinàmiques d’interacció on la participació de tot l’equip i l’entesa entre els membres es clau
per aconseguir un objectiu comú.

RRRRR… recicla, reutilitza, redueix, reacciona i redobla!
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RESIDUAL/GURUS SÓN:
Gabri Briones
Victor Ramos
Ramon Rodríguez
Jenya Xtravaganza

CONTACTE:
Ramon Rodríguez
+34 630 537 856
ramon@residualgurus.com

CONSULTI EL LLOC
WEB PER CONÈIXER
ALTRES PROPOSTES
DE RESIDUAL/GURUS
- ORGANIC DJ’S
- RESIDUAL/GURUS
- CERCAVILA
WEB OFICIAL:
www.residualgurus.com

ELS VIDEOS:
www.youtube.com/residualgurus

LA MÚSICA:
http://soundcloud.com/
residualgurus
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