Revista Cultural

Ateneu

Número 3

Juny 2017

www.ateneumanises.com

C/ Fra Salvador Mollar Ventura nº7 Baix. (Barri de Sant Francesc)
Manises. 46940. València. Espanya. 96.109.53.07

A partir de l’1 de juny. De dilluns a divendres de 15:00 a 20:30h.

© 2017. All right reserved. Ateneu Cultural Ciutat de Manises®. Prohibida la seva reproducció total o parcial.

Pàgina 2

www.ateneumanises.com

Concert “La Vida sin
Dueño”2 d’abril de 2017
El dia 2 d’abril es va realitzar un concert a càrrec de l’Orquestra de Corda de l’Ateneu a l’Església del Barri de Sant Francesc, amb obres
de compositors sud-americans: Astor Piazzolla, Ariel Ramírez, Heitor Villa-lobos i Arturo Márquez. Es va realitzar un repàs per la
política dels països: Argentina, Brasil, Mèxic i
les vides dels compositors relacionades amb
la història del seu país.

Taller de Ciència, Menjar Saludable i Musicoteràpia
18 abril de 2017
Amb motiu de les vacances de Pasqua es va realitzar una
jornada matutina amb diferents activitats. Un taller de ciència de múltiples experiments amb elements casolans,
un taller de menjar saludable que es va fer servir per preparar un deliciós esmorzar i un taller de musicoteràpia per
interactuar, emocionar-se, riure’s i, finalment, relaxar-se.
La jornada va estar impartida per les professores Mireia,
Cristina i Soraia. Gràcies per la vostra col·laboració desinteressada.
No només ensenyes als teus fills a llegir, ensenya’ls a
qüestionar el que lligen, ensenya’ls a qüestionar-ho tot.

Curs Internacional de Viola da Gamba
23-24 d’abril i 13-14 de maig de 2017

Continuem amb el Curs Internacional de Viola da Gamba amb les sessions de Xurxo Varela (Porto, Portugal) el 23
i 24 d’abril i Sabina Colonna (Turín, Itàlia) l’13 i 14 de maig. L’última sessió es realitzarà el cap de setmana del 24 i
25 de juny amb tots els professors participants al curs, amb novetats com la participació de la professor de clavecí
Sabrina Martí per a repentitzar i acompanyar a l’alumnat. Tot el I Curs Internacional culminarà amb el concert del
dia 26 de juny al Museu de Ceràmica amb el grup “La Chimera” i el nomenament com a sòcia d’honor 2017 a Sabina Colonna Preti.
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La Llegenda de Sant Jordi 5 de maig de 2017
No hi ha edat a l’Ateneu per realitzar un espectacle.
Amb motiu del dia del llibre l’alumnat de 5 anys ha
preparat de forma autònoma una dramatització amb
música en directe, sobre la “Llegenda de Sant Jordi”.
Aquesta, a les portes de Montblanc, amb soldats, mules, camperoles, reis, princesa, un drac, un narrador i
el Sant Jordi, va ser una versió amb efectes de so
realitzats amb cadenes, botelles d’aigua, piano, planxa metàl·lica, veus en directe. Enhorabona als participants! El futur promet! Esperem que siga un bell record per a la vostra vida: Alba D, Alba M, María, Hugo, Sagrario, Lucía S, Lucía D, Gerard, Pau, Adrián, Carlos, Lidia, Patricia i Marc.

Assemblea General i Espectacle 5
L’Assemblea General d’Associats
de l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises, reunida el dia 5 de maig va
decidir nomenar sòcia d’honor 2017
per unanimitat a la Professora Na
Sabina Colonna Preti, professora
del Conservatori Superior de Música

maig de 2017

de Turín i Professora de Viola da Gamba del Curs Internacional que
ofereix l’Ateneu. El motiu del seu nomenament és per la seva filantropia en matèria musical i la seva trajectòria internacional. L’Ateneu vol
agrair la seva tasca desinteressada amb aquesta entitat en particular i
amb el món de la música antiga en general.
L’Assemblea va decidir mantenir les quotes de l’escola així com aprovar els comptes de 2016 i el projecte i pressupost de 2017. A més a
més, segueix mantenint la seva postura amb l’Ajuntament de Manises
de la necessitat de crear uns criteris objectius per a l’atorgament de
subvencions, veient injustes les subvencions nominatives. Es va transmetre a l’Assemblea la informació de Conselleria d’Educació: L’Escola
de l’Ateneu és una de les escoles que millor funciona de la Comunitat
Valenciana donat que no viu de subvencions. Per aquest motiu, la
nostra associació seguirà treballant amb la Conselleria per aconseguir
premiar les bones pràctiques.
Per concloure, l’Assemblea, per unanimitat, va aprovar la gestió de la
Junta Directiva.
Després de l’Assemblea es va realitzar un sopar de germanor a la
Fundació Moviment Ciutadà que va finalitzar amb l’actuació de
Xic2Xic amb l’espectacle “Viatge amb nosaltres 2.0: La infància”. Un
espectacle d’humor on Vicky, Vicent i Fernando deixaren bocabadats
a tots els assistents. Gràcies per aquests moments inoblidables!

Conferència “Islam, Yihad, islamofòbia” 13 de maig de 2017
Un Ateneu ha de formar artística, científica i socialment als seus associats. És un luxe
poder comptar a l’Ateneu amb associats com l’arabista En Robert Cuenca i Montagut.
En Robert va realitzar una conferència el passat dia 13 de maig al saló de l’Ateneu
sota el títol “Islam, Yihad, islamofòbia”. Una espectacular conferència on va regalar
una presentació en powerpoint, de més de 150 fulles, a tots els assistents amb les
explicacions més objectives possibles d’una persona que ha viscut a Siria durant 5
anys i ha estat professor als EE.UU. La conferència, dirigida principalment a la comunitat educativa, va incloure termes de caire cultural que promouen la tolerància i respecte, a més de presentar aspectes polítics i socials de rellevància actual. Una conferència amb llibres en àrab originals, brúixoles de la Meca, curiosos elements com orinals, músiques tradicionals...És a dir, una conferència digna de ser nomenada obra
d’art. Gràcies Robert.
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Inauguració de la Fira del Llibre
7 de maig de 2017

L’Ateneu va ser convidat a realitzar la Inauguració de la Fira del Llibre. En aquesta ocasió vam dissenyar la primera Flash Mob que realitzem a Manises. Un moment emocionant amb més de 100 artistes al carrer que hi apareixien des de múltiples llocs de la Casa de Cultura i casetes de llibrers. Com sempre, i mantenint-nos fidels al nostre
lema “una altra manera d’entendre i gaudir de l’art”, es va realitzar un espectacle diferent que no va deixar a ningú
indiferent. Si t’has perdut aquest esdeveniment pots veure’l a la nostra pàgina de Facebook.
Des d’aquestes línies volem agrair a la Regidoria de Cultura i el seu personal el tracte rebut durant l’organització
d’aquest esdeveniment i, sobre tot, al llarg del matí de la inauguració.

Concert “Dia dels Museus”
18 de maig de 2017

L’Ateneu, per segon any consecutiu, és fidel a la cita amb el dia dels museus al Museu de Ceràmica de Manises. Enguany sota el lema de l’any
2017: Històries capritxoses. El plantejament del concert sigué una classe
on, mitjançant la història de la música, es contaven les històries de compositors desconeguts. Una mescla de poesia i posta en escena que feia
al públic integrar-se a la classe/concert. Un concert a càrrec de Pablo El
Zein i Nicolás García, a la trompeta i saxòfon respectivament. Aquest
finalitzà amb l’estrena d’una obra conceptual escrita per l’alumne Pablo El
Zein.
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Trobada d’Escoles en Valencià 20 de maig de 2017.
El passat 20 de maig, l'Ateneu
va participar en la XXXa Trobada d'Escoles en Valencià
que es va realitzar a Manises.
La Batucada Inclusiva, en la
que participen tant alumnes de
l'escola de l'Ateneu com del
centre ocupacional Francisco
Esteve de Paterna, va ser l'encarregada de donar obertura
als tallers de cadascun dels
centres educatius participants
en la Trobada.

L'agrupació va
realitzar
una
cercavila
al
llarg de l'avinguda
Blasco
Ibáñez en la
que tots els
assistents van
poder
gaudir
dels ritmes de
batucada per
donar inici a
les activitats.

Durant tota la vesprada, al taller de
l'Ateneu, es van realitzar concerts i
audicions d'algunes de les especialitats que ofereix l'escola: música,
amb els conjunts de guitarra, percussió i combo; teatre, amb dues
representacions a càrrec del grup
de xiquets i del grup d'adults; i dansa moderna, amb diferents balls
preparats per cadascun dels grups.
Enhorabona a tots els participants!
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VI Setmana de l’Art
Divendres 9.
21:30h. Inauguració de la VI Setmana de l’Art. Concert Orquestra. 3ª Simfonia de Beethoven. Església Barri de Sant Francesc. Entrada gratuïta.
Dissabte 10.
17:00h. Audició Cor infantil. Església Barri de Sant Francesc.
17:30h. Audició de Violes. Mostra de Cinema. Església Barri de Sant Francesc.
18:30h. V Gala Premis O.S.C.G.A.R. Església Barri de Sant Francesc.
20:30h. Sopar de Germanor. Fundació Moviment Ciutadà.
Dijous 15.
19:30h. Cercavila Batucada Inclusiva. Plaça Rafael Atard-Casa de Cultura.
21:00h. Ràdio Manises en directe. Amb la participació del professorat i alumnat de música moderna.
“La música rock a la transició”. Dirigit per Juanan Fabián. Capella de la Casa de Cultura.
Divendres 16.
22:00h. Musical “Els Miserables”. Alumnat Cor Jove. Fundació Moviment Ciutadà.
Dissabte 17.
16:00h. Inici de les audicions simultànies.
20:30h. Sopar de Germanor. Fundació Moviment Ciutadà.
22:30h. Teatre “La Casa de Bernarda Alba”. Alumnat de Teatre d’Adults. Fundació Moviment Ciutadà. Entrades numerades
Diumenge 18.
18:30h. Concert de l’orquestra d’alumnat. Concert de l’Orquestra de Vents. “La Consagració de la
Primavera”.
Auditori Germanies de Manises. Entrades numerades.
Dilluns 26.
20:00h. Concert. Nomenament Sòcia d’honor a Sabina Colonna Preti.
Actuació del Consort de l’Ateneu junt al grup “La Chimera”.Museu de Ceràmica de Manises.
El proper mes de juny ve carregat d'activitats! Del 9 al 18 es realitzarà la ja tradicional Setmana de
l’Art que aquest any acompleix VI edicions. Aquesta setmana és una genial oportunitat per a conèixer les diferents agrupacions que formen l’Ateneu. A més de les audicions de tot l’alumnat es realitzaran concerts de les orquestres professionals. La Batucada Inclusiva realitzarà l’11 de juny de
vesprada, a l’Auditori Molí de Vila de Quart de Poblet una nova actuació. També serà l’encarregada
de la cercavila del dia 15 pels carrers de Manises. Durant aquesta setmana tindrà lloc la representació de l'obra "La Casa de Bernarda Alba" de Federico García Lorca, a càrrec del grup d'adults de
teatre i el musical "Los Miserables" a càrrec del Cor Jove.
Dins de les activitats d’aquesta setmana, es celebrarà la V Gala dels O.S.C.G.A.R . Al llarg del curs
l’alumnat s’encarrega de dur a terme aquest projecte contra el fracàs escolar que ha estat premiat
amb la Innovació 2014 per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. L’alumnat escriu un guió
d’una pel·lícula, confecciona el vestuari, la banda sonora, el decorat i realitza el rodatge. El dia de
la Gala, es reprodueixen els vídeos davant la resta d’alumnat i professorat que es prepara de manera especial per a l’ocasió exercint de tribunal internacional!
A més, el dia 26 de juny, tindrà lloc una activitat especial: el concert del grup ‘La Chimera’, una formació amb artistes de renom internacional juntament amb el Conjunt de Consort de l’Ateneu. Sabina Colonna Preti, integrant del grup serà nomenada sòcia d’honor durant el concert per la seua
col·laboració en el Taller de Viola de Gamba realitzat durant el curs 16/17 a l’Ateneu i per la seua
destacable trajectòria en referència a la Música Antiga.

T’ESPEREM A LES ACTIVITATS! T’HO VAS A PERDRE?
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Matrícula Curs 2017/2018
EL PERÍODE DE MATRÍCULA JA ESTÀ OBERT
Pots consultar els termes i documents a la següent direcció
http://ateneumanises.com/es/matricula/
Escola de l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises,
Registre de Centres Docents de la Conselleria d’Educació amb el número 46034934
OFERTA ACADÈMICA CURS 2017/2018
- TEATRE
- Teatre xiquets
- Teatre adults
- Teatre/Musical
- Preparació Proves ESAD
- Màgia xiquets
- Màgia adults

Dijous de 17:30 a 19:30h.
Dijous de 19:30 a 21:30h.
Dimarts de 20:30 a 22:00h. “Muntatge de l’Òpera dels 3 penics”.
Dimarts de 17:00 a 20:30h.
Dimarts de 17:30 a 19:30h.
Dimarts de 19:30 a 21:30h.

- DANSA MODERNA
- Dansa 5-8 anys
- Dansa de 9 a 16 anys

Divendres de 15:30 a 17:30h
Divendres de 17:30 a 19:30h

- DIRECTOR DE CINEMA
- Cinema 8 a 11 anys
- Cinema a partir 12 anys

Dimarts i dijous de 17:30 a 19:30h
Dimarts i dijous de 19:30 a 21:30h.

- MÚSICA
- M.M.S.E. 3-4-5 anys
- E.M.E. A partir 6 anys

Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30h.
Ensenyament Elemental: Veure horaris de les diferents assignatures.
Obtenció del Certificat d’estudis Elementals de Música.
Preparació de proves d’accés a Estudis Professionals.

- EE.AA.

Ensenyament Professional: Veure horaris de les diferents assignatures.
Preparació de Proves d’Accés a Estudis Superiors.

- Instrument sols
- Llenguatge Musical sols
- Logopeda
- Etnomusicologia
- Musicoteràpia 0-2 anys
- Musicoteràpia adults

Veure diferents horaris de cada especialitat.
Veure diferents horaris de cada curs.
Informa’t a la secretaria del centre.
Dimecres i Dijous de 20:30 a 21:30h.
Dimecres de 17:30 a 18:30h
Dimecres de 18:30 a 19:30h

Si tens més de 12 anys i vols tocar la Guitarra Elèctrica, el Baix Elèctric, Cantar o el Teclat no
necessites de coneixements musicals, vine, informa’t i A TOCAR!!!
VINE A INFORMAR-TE DELS DIFERENTS PREUS
T’ESPEREM!

Una altra manera d’entendre i gaudir de l’art.

Ateneu Cultural Ciutat de Manises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola de Música
Escola de Dansa Moderna
Escola de Cinema
Escola de Teatre
Musicoteràpia
Afers Social
Lluita contra el fracàs escolar
Lluita contra l’assetjament escolar
Tallers de ciència, màgia...

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola d’Adults.
Agrupacions Professionals.
Des dels 0 anys.
Festival de Música Actual
Curs Internacional de Música Antiga
Sopars-espectacle
Carnestoltes.
Setmana de l’ART.
I moltes coses més...T’esperem!

Guardons
Premi Innovació Educativa 2012, per l’Innovador Sistema Educatiu. Atorgat per la
Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Fundació Ugarte.
Premi Innovació Educativa 2014, per la lluita contra el fracàs escolar pel projecte
“Gesamtkunstwerk”. Atorgat per la Conselleria d’Educació, Innovació, Cultura i Esport.
Premi Super Associació 2015 per la Integració de persones amb diversitat funcional,
atorgat per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Fundació Ugarte.

Properes activitats
Pot
visitar
la
nostra
pàgina
web
www.ateneumanises.com per veure les properes activitats així com la nostra pàgina de
Facebook.
Si vol rebre aquesta revista al seu domicili pot
fer-se soci de l’Ateneu per 30€ a l’any i podrà
beneficiar-se, a més, de nombrosos descomptes i activitats soci-culturals.

Els nostres col·laboradors

Peluquería—Estética 96 1521016
C/ Ferrandis Luna. 23. Manises.
peluqueriacyl@peluqueriacyl.com

Vine a formar-te
Mai és tard per formar-se i educar-se en art.
L’Ateneu t’ofereix un ampli ventall de possibilitats. Qualsevol especialitat instrumental musical, cinema, teatre, dansa, màgia, ciència.
Vine a participar d’un col·lectiu amb un
projecte cultural del segle XXI. Amb una
missió i una visió molt clares sobre el futur
social, educatiu i cultural de la Ciutat de Manises.

ON SÓM?
Carrer Fra Salvador Mollar Ventura núm.7 Baix. (Barri
de Sant Francesc). Manises. València.
www.ateneumanises.com
secretaria@ateneumanises.com
Telèfon: 96.109.53.07 de Dl a Dv de 15:00 a 20:30h.

CULTURA EUROPEA
Dipòsit legal CV-8507AT-2017

