Les AuIes del Teatre Ateneu Clavé obren el
6e curs amb més incrits que I'any passat
FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.- Les Aules de formació artística del Teatre Ateneu
Clavé de Tordera han obert el
sise curs amb la inscripció més
alta d'enc;a de la seva inauguració.
Gairebé 300 alumnes de la població s'han inscrit als cursos que
oferten les Aules de Teatre,Música, Dansa i Belles Arts. L'Aula
de Dansa és, novament, la que
més inscripció ha registrat, amb
70 alumnes. Aquest sise curs permet cO)lsolidar l'Aula de Música,
que aquest any tindra un total
de 42 estudiants, repartits entre
guitarra, piano i solfeig. La coral
I

també es manté i aquest curs tindra un total de 23 alumnes, segons
dades facilitades per la regidoria
de Cultura de I'Ajuntament de
Tordera. Pel que fa a la branca
de teatre, hi ha 39 alumnes inscrits
pel menors de 15 anys. El curs
de teatre, a partir de 16 anys,
té una inscripció que arriba a la
vintena de persones. La colla de
diables Pere Botero continua la
línia ascendent amb 36 persones
i el grup de rapsodes estara format
per 10 alurnnes. Per la seva banda,
l'Aula de Belles Arts, que oferta
cursos de pintura, dibuix i volum,
tindra durant el curs 97-98 un

total de 21 alumnes. Finalment,
el grup d'artesans aplegara 39 estudiants. El tecnic de Cultura i
director de les Aules Municipals
del Clavé, Josep Navarro, afirma
que les Aules estan consolidades.
Es dóna el cas que els cursos
de les Aules es fan a les malmeses
instaHacions de Can Comaleres,
mentre que Belles Arts i Artesania
són al local Emili Vendrell. L'Aula de Música també ha estat una
de les sorpreses del curs ja que
ha doblat la seva inscripció. La
regidoria de Cultura té previst que
les Aules es traslladin al teatre
Ateneu Oavé al desembre.

