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Els Grups Estables de la UAB són espais de formació i creació en 
què s’ofereix l’oportunitat d’aprofundir en una disciplina artística. 
Els seus membres són estudiants, professors i PAS de l’Autònoma 
que al llarg del curs treballen sota la direcció de professionals 
amb reconeguda trajectòria artística i doten de rigor i criteri un 
treball fresc sorgit de l’àmbit universitari. 

DDurant el curs 2016-2017 podreu formar part del Grup Estable de 
Dansa, del Cor, del Cor de Cambra, de l’Orquestra i del Grup 
Estable de Teatre de la UAB.

El Cor de la UAB treballa un repertori molt ampli i variat, que 
engloba des de la música del Renaixement ns a estils 
contemporanis. Al llarg del curs realitzen diverses actuacions 
tant a dins com a fora de la UAB i participa de trobades amb 
altres cors universitaris. 

Més informació:
Edici l’Àgora (Plaça Cívica)
Tel. 93 581 10 21
cultura.enviu@uab.cat

www.uab.cat/cultura
dansa / orquestra / teatre 

cor / cor de cambra

A L’AUTÒNOMA
GRUPS ESTABLES

Direcció: Poire Vallvé
Dates: del 26 de setembre de 2016 al 29 de maig de 2017.
Dies i horaris d’assaig: dilluns  i dijous de 14.30 h a 16.00 h.

Prova d’accés: dilluns 19 de setembre i dijous 22 de setembre 
(consulteu horaris a la web).

Convalidable per 4 crèdits ECTS (anual) o per 2 crèdits ECTS (semestral).



ORQUESTRA
L’orquestra és una formació integrada per músics que ja tenen 
un nivell mig assolit i que busquen un espai de continuïtat 
musical on puguin seguir compaginant la música i els estudis 
universitaris amb rigor i d'una manera amena. L’Orquestra 
treballa amb un repertori musical exible i divers. 

Direcció: Jesús Badia
Dates: del 4 d’octubre de 2016 al 30 de maig de 2017.
Dies i horaris d’assaig: dimarts i dijous de 13.00 h a 14.30 h.

Prova d’accés: dimarts 20 de setembre i dijous 22 de setembre 
(consulteu horaris a la web).

Convalidable per 5 crèdits ECTS (anual) o per 2,5 crèdits ECTS (semestral).

cor DE CAMBRA
El Cor de Cambra és una iniciativa sorgida des del Cor de la 
UAB, per dedicar un espai a la investigació en el cant coral des 
del punt de vista de la interpretació i de la creació de nous 
repertoris. Amb el Cor de Cambra es pretén aprofundir en la 
formació dels cantaires, tan vocalment com musicalment, i 
ampliar-ne la dedicació i l'exigència respecte a la resta de 
membres del Cor. Aquest grup actua al llarg del curs en 
conconcerts i actes de la universitat. 

Direcció: Poire Vallvé
Dates: del 26 de setembre de 2016 al 30 de juny de 2017.
Dies i horaris d’assaig: dilluns de 16.00 h a 17.30 h i dilluns  i dijous de 
14.30 h a 16.00 h conjuntament amb el Cor.

Prova d’accés: dilluns 19 de setembre i dijous 22 de setembre 
(consulteu horaris a la web).

CConvalidable per 6 crèdits ECTS.

GRUP ESTABLE DE DANSA
El Grup Estable de Dansa respon a un grau de dedicació i 
qualitat notable. En aquest es desenvolupa una tasca formativa 
de tècnica contemporània i de creació coreogràca amb els 
seus membres.  Al nalitzar l’activitat es presenten els 
espectacles resultants dels assaigs al públic, tant a dins com a 
fora de la UAB. 

Direcció: Carles Salas
Dates: del 17 d'octubre de 2016 al 24 de maig de 2017.
Dies i horaris d’assaig: dilluns, dimecres i divendres de 16.00 h a 18.00 h.

Sessió informativa: dimecres 5 d’octubre a les 16.00 h.
Prova d’accés: dilluns 10 d'octubre de 16.00 h a 18.00 h.

Convalidable per 6 crèdits ECTS.

GRUP ESTABLE DE TEATRE
El Grup Estable de Teatre és un taller avançat d’interpretació i 
de posada en escena. En aquesta activitat es treballa 
intensament per a la realització d’un espectacle teatral, en el 
que es revisiten alguns clàssics poc representats, 
s’esceniquen textos contemporanis o bé s’interpreten 
propostes de nova creació. 

Direcció: Ricard Gázquez
Dates: del 18 d’octubre  de 2016 al 25 de maig de 2017.
Dies i horaris d’assaig: dimarts i dijous de 17.30 h a 20.30 h i 
dimecres (a partir de l’1 de març de 2017).

Sessió informativa: dimarts 4 d’octubre a les 17.00 h.
Prova d’accés: dimarts 11 d’octubre a les 17.30 h.

CConvalidable per 6 crèdits ECTS.


