
Colònies de formació artística, dirigides a nois i noies de 9 a 17 anys, que vulguin aprofun-
dir en els seus coneixements del teatre musical així com perfeccionar tècniques de dansa, 
cant i interpretació per adquirir totes les eines necessàries per treballar les diferents discipli-
nes artístiques: Dansa, cant, interpretació. Un stage pensat perquè sigui un salt en la 
vostra formació artística, perquè les vivències viscudes durant aquests dies de convivència 
siguin de diversió i formació, com a ballarins, cantants i actors de la mà de professionals 
tècnics amb una àmplia experiència en el món del teatre musical.

Tot això convivint 13 dies del 25 de juny al 7 de juliol i fomentant el respecte, el companye-
risme i els valors de la bona convivència, gaudint de la natura i d'unes instal·lacions 
extraordinàries per passar uns dies de formació, diversió i emoció constant amb totes les 
sorpreses que us tenim preparades. 

Per tal que tots els participants aprofitin l'stage al màxim dividirem als participants en grups 
per edats, grup petits de 9 a 11, grup mitjans de 12 a 14 i grup grans de 15 a 17 anys. 
Les disciplines que treballarem seran: Dansa jazz, contemporània, hip hop, cant, interpreta-
ció, teatre musical i també activitats més lúdiques: OpenMic, dance free, vídeo musical, 
maquillatge... Més alguna activitat sorpresa, que ens permetrà trencar amb el treball diari.

Opció 1: El preu de l'estada del 25 de juny al 7 de juliol és de 694€ IVA inclòs, descomptes 
per germans o grups de 30€. Més de dos germanrs consultar condicions especials. 

Opció 2: El preu de l'estada del 25 de juny al 2 de juliol és de 488€ IVA inclòs (no inclou 
participar a l'espectacle final).

Inclou: Pensió completa (esmorzar, dinar, berenar, sopar), formació, muntatge musical, 
activitats lúdiques amb monitoratge, masterclass amb convidats especials, assegurança, 
record fotogràfic, suport informatiu i actuació musical el dia 7 de juliol (opció 1).

No inclou: Transport, vestuari, ni entrades al teatre. 

L’arribada serà el dia 25 de juny a les 11h a la casa de colònies: acreditacions i allotjament. La 
finalitazació serà el dia 7 de juliol després de l’espectacle. L'espectacle final es farà en un 
teatre el dia 7 de juliol a les 17h. 

DESCOMPTES SI US APUNTEU VARIS GERMANS  
APROFITA-HO !!!

Interessat/da, preguem ens ompliu la fitxa d'inscripció conjunta i l'envieu a: info@vivencies.com  
Consultes: 934 43 29 44 / 608 56 97 14 
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EUROSTAGE
Caldes d'Estrac (Maresme)
Eurostage és una casa de colònies ubicada en un entorn natural privilegiat a mig camí 
entre Girona i Barcelona, entre els darrers contrafocs de la Serralada Litoral i les platges 
de Caldes d’Estrac, està ubicada dins d’un entorn natural entre la platja i la muntanya i 
compta amb una gran varietat d’instal·lacions esportives.

www.vivencies.com  |   info@vivencies.com  
Consultes: 934 43 29 44 / 608 56 97 14 

FITXA TÈCNICA
Població  Caldes d'Estrac
Provincia    Barcelona
Comarca  Maresme
Capacitat    290
Núm. de registre       290
Habitacions 2, 8,10 i 14
Cuina/Menjador  Sí pròpia
Banys      Com i priv.
Sales d’activitat      4
Servei mèdic Caldes d'Estrac
Calefacció   Sí
Places accesibles      Sí
Sanitaris adaptats     Sí

DISTÀNCIA DES DE
Barcelona      40 km
Girona    67 km
Lleida    208 km
Tarragona    145 km
ALTRES CARACTERÍSTIQUES
Sala de dansa
Piscina.
Pistes esportives, proximitat a 
la platja, tatami, vestidors,
Bungalows amb bany
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DATES:

DADES PARTICIPANT:

AUTORITZACIÓ:

Nom i Cognoms ...................................................................................................................................
Data de naixement .......................Edat............Curs........... D.N.I......................................................
Domicili ................................................................................................................................................
Població .........................................C.P. ................Província ..............................................................
Tel. particular ................................................Tel.  Mòbil. ...................................................................
E-mail ....................................................................................................................................................
Noms dels pares .................................................................................................................................
Telèfon dels pares ..............................................................................................................................
Correus electrònics...................................................../........................................................................
Quines disciplines practica el participant.........................................................................................
Al·lèrgies alimentàries.........................................................................................................................
Pren alguna medicació? Quina?.........................................................................................................
Altres informacions que la família consideri d’interès 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

En/na......................................................................................amb DNI núm................................ 
com a tutor/a legalment reconegut/da de en/na...................................................................... 
autoritza a assistir a l'stage VivArtist del dia ...............al...............de juliol de 2017, així com a 
participar de totes les activitats esmentades.

Tanmateix, autoritzo al responsableo a la institució sanitària on es trobi el meu fill/a, 
perquè prenguin les decisions necessàries en cas d’una urgència mèdica així com 
també a realitzar les intervencions mèdiques i quirúrgiques necessàries que es puguin 
plantejar durant l'stage, davant l’impossibilitat de contactar amb els pares i tutors.

Perquè així consti, el sotasignat: 

Del .................. de ....................... al ................. de ............................ de 2017 

PRE-INSCRIPCIÓ VIVARTIST 2017

FOTO
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I. La paga i senyal és de 208 €, la pre-inscripció quedarà formalitzada en rebre la paga i
senyal al número de compte ES38 2100 0046 2502 0059 9352, en qualsevol cas un cop feta
la reserva, no serà retornada sempre que aquella plaça no quedi coberta, si la cobrim sí.

II. Per formalitzar la inscripció s’haurà de pagar la resta de l’import abans del dia 15 de
juny, en cas que aquest import no sigui abonat dins d’aquest termini es perdrà la plaça
reservada en la preinscripció.

III. Si la mala conducta d'un/a alumne afecta la resta decompanys i afecta negativament
pel bon funcionament de l'stage, podrà ser exclòs de l'stage sense tenir dret a cap
reintegra-ment econòmic, en cas de ser una desició pròpia abans d’acabar-se l'stage
tampoc es farà cap reintegrament. Si pel contrari algun participant es lesiona, seguint les
normes tècniques marcades pel professorat, en aquest cas sí es tornarà la part
proporcional del segon paga-ment; el mateix passa si es posa malalt.

IV. En qualsevol dels tres casos anteriors s'avisarà als pares perquè el/la vinguin a buscar.

V. El coneixement de totes les normes relatives a la preinscripció, inscripció i de funciona-
ment de l'stage és un dret i una obligació dels nostres clients i participants. El desconeixe-
ment el deixem sota la vostra responsabilitat.

VI. En el cas de no haver-hi el mínim necessari d’alumnes per poder realitzar correctament
l'stage, aquest pot ser anul·lat per decisió de la direcció, donant dret als pares del reembor-
sament total de l’import pagat.

VII. La direcció de VivArtist es reserva el dret de modificar alguna de les activitats i/o horari
en benefici del grup i el bon funcionament de l'stage, així com canviar algun professor, si
aquest no podés asistir a l'    stage per forces majors.

VIII. Preguem, ens feu arribar aquest document emplenat i signat. Gràcies!

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ
VIVARTIST 2017
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