
CURSOS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL (CURS 2015- 2016) PER MAR I TERRA – 
ESPAI DE CULTURA 
(Els cursos són de 10 h cada trimestre) 
20€ per cur excepte el Curs de Xeremies 
 
Aquí teniu l'oferta dels cursos 2015-2016! 
La matícula, del primer trimestre, és pot fer prese ncial dijous 26 de setembre de 19 a 20,30 
h al Teatre Mar i Terra, c. San Magí, 89 i online a l correu espaiculturapopular@gmail.com 
 
DATES:   
TARDOR 2015 
Dimecres:  30 de setembre, 7, 14, 21 i 28 d’octubre, 4, 11, 18 i 25 de novembre  i 2 de 
desembre 
Divendres:  2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre 
 
HIVERN 2016 
Dimecres:  13 i 27 de gener, 3, 10, 17 i 24 de febrer, 2, 9, 16 i 23 de març 
Divendres:  15, 22 i 29 de gener, 5, 12, 19 i 26 de febrer, 4, 11 i 18 de març 
 
PRIMAVERA 2016 
Dimecres:  6, 13, 20 i 27 d’abril, 4, 11, 18 i 25 de maig, 1 i 8 de juny 
Divendres:  8, 15, 22 i 29 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de maig, 1 i 8 de juny 
 
 
LLISTAT 
 
Curs de boleros i jotes I (Tardor, hivern i primavera)  
Professor: Juanjo Vera 
Horari: dimecres de 19 a 20 h 
 
Curs de boleros i jotes II (Tardor, hivern i primavera)  
Professora: Maria Antònia Amorós  
Horari: dimecres de 18 a 19 h 
 
Curs de boleros i jotes III (Tardor, hivern i primavera)  
Professor: Joan Bauçà “Paulo” 
Horari: dimecres de 20 a 21 h 
 
Curs de boleros i jotes INFANTIL (Tardor, hivern i primavera)  
Professor: Neus Ballester 
Horari: divendres de 18 a 19 h 
 
Curs de boleros antics (Tardor, hivern i primavera)  
Professor: Bernat Cabot 
Horari: dimecres de 20 a 21 h 
 
Curs de mateixes i copeos (tardor)  si hi ha demanda, es pot seguir  
Professor: Joana Domenge 
Horari: dimecres de 19 a 20 h 
 
Curs de jotes de Muro (tardor)  
Professor: Vicenç Martorell 
Horari: dimecres de 19 a 20:30 h (90 min)  6 dies (falta concretar dies)  



 
Curs de castanyetes (Tardor, hivern i primavera)  
Professor: Magdalena Amengual Pujol  
Horari: dimecres de 18 a 19 h 
 
Curs de xeremies, flabiol i tamboret (iniciació i/o  seguiment) (Tardor, hivern i 
primavera)  
Professor: Candid Trujillo 
Horari: divendres de 19 a 20:15 h 
Mínim 5 alumnes, 50€/trimestre 
 
Curs de confecció de pastorets (tardor)   
Professora: Margarita Nicolau  
Horari: divendres de 18 a 20 h (120 min)  5 dies (inici dia 16 d’octubre)  
 
Curs de de indumentària tradicional mallorquina (te oria i pràctica) (hivern)  
Professor: Guillem Bernat  
Horari: divendres de 18 a 20 h (120 min)  5 dies (falta concretar dies)  
 
Curs de Sonorització de la música tradicional i enr egistraments cassolans (hivern)  
Professor: Pere Barceló 
Horari: divendres de 18 a 20 h (120 min)  5 dies 
 
 



FITXES 
 
Curs de ball: boleros i jotes I (iniciació)  
Lloc de realització : Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada : 10 h 
Descripció : Taller per començar a aprendre els passos bàsics de jotes i boleros i la seva música tradicional. 
No es necessari tenir coneixements previs. Taller obert a tothom que vulgui començar a ballar jotes i 
boleros.  
Objectiu del curs : Donar a conèixer el ball de bot 
A qui va dirigit el curs : A persones interessades a aprendre a ballar jotes i boleros 
Edat : majors d’edat 
Capacitat : 20 alumnes (mínim 12 alumnes) 
Preu : 20 € 
 
Curs de ball: boleros i jotes II (continuació) 
Lloc de realització : Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada : 10 h 
Descripció : Taller per continuar aprofundint en el coneixement del ball de bot. Es necessari tenir 
coneixements previs en el camp del ball de bot o haver fet prèviament el curs d’iniciació. Taller obert a 
tothom que vulgui millorar en el ball de jotes i boleros.  
Objectiu del curs : Aprofundir i consolidar els coneixements del ball de bot 
A qui va dirigit el curs : A persones interessades en millorar i ampliar els punts per ballar jotes i boleros 
Edat : majors d’edat 
Capacitat : 20 alumnes (mínim 12 alumnes) 
Preu : 20 € 
 
Curs de ball: boleros i jotes III (seguiment) 
Lloc de realització : Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada : 10 h 
Descripció : Taller per augmentar el coneixement del ball de bot, i perfeccionar els passos de jotes i boleros. 
Es necessari tenir coneixements previs en el camp del ball de bot o haver fet prèviament el curs de 
continuació. Taller obert a tothom que vulgui millorar en el ball de jotes i boleros.  
Objectiu del curs : Aprofundir i consolidar els coneixements del ball de bot 
A qui va dirigit el curs : A persones interessades en millorar i ampliar els punts per ballar jotes i boleros 
Edat : majors d’edat 
Capacitat : 20 alumnes (mínim 12 alumnes) 
Preu : 20 € 
 
Curs de ball: boleros i jotes I (infantil)  
Lloc de realització : Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada : 10 h 
Descripció : Taller per començar a aprendre els passos bàsics de jotes i boleros i la seva música tradicional. 
No es necessari tenir coneixements previs. Taller obert a nins entre 5 i 12 anys. 
Objectiu del curs : Donar a conèixer el ball de bot 
A qui va dirigit el curs : A nins i nines interessades a aprendre a ballar jotes i boleros 
Edat : entre 5 i 14 anys 
Capacitat : 20 alumnes (mínim 12 alumnes) 
Preu : 20 € 
 
Curs de ball: boleros antics 
Lloc de realització : Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada : 10 h 
Descripció : Taller de continuació per aprofundir en l’aprenentatge del bolero mallorquí i perfeccionar el 
coneixements adquirits. Es necessari haver fet prèviament un curs d’iniciació o tenir coneixements del ball.  
Objectiu del curs : Aprofundir i consolidar el coneixements del bolero mallorquí. 
A qui va dirigit el curs : A les persones interessades en saber ballar millor el bolero mallorquí. 
Edat : majors d’edat 
Capacitat : 20 alumnes (mínim 12 alumnes) 
Preu : 20 € 
 
Curs de ball: mateixes i copeos 
Lloc de realització : Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada : 10 h 



Descripció : Taller per continuar aprofundint en el coneixement del ball de bot, concretament les mateixes 
de llevant i copeos. Es necessari tenir coneixements previs en el camp del ball de bot o haver fet prèviament 
el curs d’iniciació. Taller obert a tothom que vulgui iniciar-se en el ball de mateixes de llevant i copeos.  
Objectiu del curs : Aprofundir i consolidar els coneixements del ball de mateixes i copeos 
A qui va dirigit el curs : A persones interessades en saber ballar mateixes de llevant i copeos 
Edat : majors d’edat 
Capacitat : 20 alumnes (mínim 12 alumnes) 
Preu : 20 € 
 
Curs de ball: jotes de Muro 
Lloc de realització : Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada : 9 h 
Descripció : Taller per conèixer i aprendre a ballar les jotes de la zona de Muro. Es necessari haver fet 
prèviament un curs d’iniciació o tenir coneixements del ball.  
Objectiu del curs : Aprofundir i consolidar el coneixements de les varietats de les jotes mallorquines. 
A qui va dirigit el curs : A les persones interessades en saber ballar les jotes de Muro. 
Edat : majors d’edat 
Capacitat : 20 alumnes (mínim 12 alumnes) 
Preu : 20 € 
 
Curs de música: castanyetes, nivell bàsic més inici ació per tocar-les ballant 
Lloc de realització : Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada : 10 h 
Descripció : Taller pensat per les persones que volen aprendre a tocar les castanyetes. Cada persona 
haurà de dur les seves castanyetes. No es necessari tenir coneixements previs. 
Objectiu del curs : Donar a conèixer un instrument de percussió molt característic del ball de bot com són 
les castanyetes. 
A qui va dirigit el curs : A persones interessades en aprendre a sonar les castanyetes. 
Edat : majors d’edat 
Capacitat : 20 alumnes (mínim 12 alumnes) 
Preu : 20 € 
 
Curs de música: xeremies, flabiol i tamboret (inici ació i/o seguiment). 
Lloc de realització: Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada: 10 h 
Descripció:  Taller per aprendre a sonar les xeremies, el flabiol i el tamboret. No és necessari tenir 
coneixements musicals per assistir als tallers però es repassaran els aspectes més bàsics. Es una classe 
oberta a tothom que vulgui intentar aprendre a sonar aquests instruments. 
Objectiu del curs: Aprendre els coneixements bàsics per sonar xeremies, flabiol i tamboret. 
A qui va dirigit el curs: a tota aquella gent que té interès a conèixer els instruments de la formació de la 
colla de xeremiers. 
Edat: majors d’edat 
Capacitat: 12 alumnes (mínim 5 alumnes) 
Preu: 50 € 
 
Curs de confecció: pastorets 
Lloc de realització : Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada : 10 h 
Descripció : Taller per aprendre a confeccionar pastorets mallorquins. No cal tenir nocions de modelatge. Es 
una classe oberta a tothom que vulgui aprendre a confeccionar el seu propi betlem. 
Objectiu del curs : Aprendre el coneixements bàsics de modelat i pintura dels pastorets 
A qui va dirigit el curs : A les persones interessades 
Edat : majors d’edat 
Capacitat : 15 alumnes (mínim 7 alumnes) 
Preu : 30 € 
 
Curs de indumentària tradicional mallorquina (teori a i pràctica) 
Lloc de realització : Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada : 10 h 
Descripció : Taller per conèixer la indumentària tradicional mallorquina, les diferents peces, la seva evolució 
i coneixement bàsics de patronatge i per la seva confecció. No cal tenir nocions de costura. Es una classe 
oberta a tothom que vulgui conèixer la indumentària. 



Objectiu del curs : Aprendre el coneixements bàsics de indumentària tradicional de Mallorca 
A qui va dirigit el curs : A les persones interessades 
Edat : majors d’edat 
Capacitat : 15 alumnes (mínim 7 alumnes) 
Preu : 30 €  
 
Curs de Sonorització de la música tradicional 
Lloc de realització : Teatre Mar i Terra, C/ de Sant Magí, 89 
Durada : 10 h 
Descripció : Taller de sonorització de grups de música popular. Tipus d’equips, taules, microfonia i el seu 
funcionament. 
Objectiu del curs : Comprensió i utilització d’aparells per sonorització per grups de música tradicional. 
Aprendre a utilitzar els equips, fer muntatges òptims. 
A qui va dirigit el curs : A les persones interessades 
Edat : majors d’edat 
Capacitat : 15 alumnes (mínim 10 alumnes) 
Preu : 20 € 
 


