El TeatreClavé de Tordera tindra aquest curs
un grup de teatre format per exalumnes
ORIOLRIBET

• Tordera.- El Teatre Oavé
enceta al setembre un nou curs,
el primer en que totes les mstal·lacions del teatre estan en
pIe funcionament. A banda de
la nova programació cultural,
que es donara aconeixer la setmana que ve, el Teatre Clavé
engega una nova etapa pel que
fa als cursos de formació en que
la novetat més destacada és la
creació, d'aqúí a poc temps, d'un
grup de teatre estable. Aquest

grup, denominat Teatre Estable
de Cambra, estára forinat per
alumnes que han superat els tres
nivells del cicle de formació de
l'Aula de Teatre. El tecnic de
Cultura de I'Ajuntament, Josep
Navarro, ha explicat que «ja hi
ha contactes per crear aquest
grup teatral propi, que no sera
una companyia pero que fara
diverses representacions».
A més de I'Aula de Teatre,
el Teatre Oavé disposa d'Aula
de Música, Aula de Belles Arts

i Escola de Dansa. Aquest és
el primer curs que I'Escola de
Dansa funciona COnl a tal, és
a 00, ofereix cursos reglats homologats per la Generalitat.
L'EscoIa de Dansa, a més, té
el suport del departament de
dansa de I'Institut del Teatre.
A partir del 20 de setemJ:)re,
el Teatre Clavé posara en funcionament el Bus-Oavé, que fara
dos viatges diaris per tra.nsp<>rtar
de casa al teatre i del teatre a
casa els alumnes que són de fora

de la població. El bus recollira
alumnes de Santa Susanna, Malgrat, Pineda, Calella i Palafolls.
Josep Navarro ha explicat que
el bus funcionara a les vuit i a
les deu del vespre i que pretén
ser una ajuda per als joves que
volen assistir alscursos del teatre.
«Es tracta d'obrir el Oavé a tota
la coQlarca,no de fer la competencia a les ~scoles de música
d'altres poblacions, que tenen sobretQt alumnes infantils)),ha recalca! Navarro.

