Respira l’escriptura!
Amb la Muriel Villanueva, del 13 al 15 de maig al Castell de Mediona

Et ve de gust una escapada creativa, breu i lleugera, intensa i profunda? Què tal un taller
d’escriptura concís i divertit, dètox i molt útil, que et doni eines i alhora et faci venir més ganes
d’escriure durant una bona temporada? Tens un projecte literari i necessites una empemta?
Tens ganes de regalar-te un parell de dies de natura, conversa i escriptura compartida i alhora
per a tu i només per a tu?

Aprofita aquesta primavera per a fer una escapada literària al cor del Penedès!
Del 13 al 15 de maig al Castell de Mediona,

Respira l’escriptura!
365€
Preu de 340€ amb descompte per a totes les inscripcions realitzades abans de l’1 de maig
així com per a alumnes actuals d’Acompanyament Individual, Taller Creatiu o Escriptori Compartit.

Horaris i dinàmiques:
Us hi esperem divendres 13 de maig a partir de les 19h, per presentar-nos i sopar a quarts de
21h. Abans d’anar a dormir, treurem el rovell de les frontisses creatives amb una mica
d’escriptura, i de puntetes i sense adonar-nos-en ja hi serem, a l’altra banda!
Dormirem en habitacions compartides senzilles però suficients, que compten amb llençols,
mantes, coixins i coixineres. Encara que hi hagi algunes lliteres, no les omplirem totes, de forma
que qui no vulgui no hagi de dormir a sobre de ningú.
Dissabte i diumenge, de 10 a 14h, després de moure una mica l’esquelet —si et ve de gust— i
d’esmorzar, realitzarem plegats un taller d’escriptura creativa que ens endinsi en el gènere del
conte de forma divertida, subtil i personal però alhora clara i contundent: tant si no ho has fet
mai com si n’ets expert, en trauràs profit, t’ho garantim! Es tracta de tornar a ser nens i grans,
de començar i d’apronfundir alhora, de sortir al món i tornar a dins de cadascú, d’observar amb
ulls nous per després arromangar-se, ficar les mans en pots de tinta i esquitxar paraules que
després endreçarem. Cap a les 12h farem un coffeebreak amb cafè, infusions i galetones.
Dinarem a les 14h; al castell cuinen de meravella i tindran en compte les teves particularitats.
Les tardes són per a tu. Troba un racó propi per escriure, a l’interior o a l’exterior; fes créixer els
textos del taller, posa ordre al teu propi projecte literari i gaudeix d’estones de conversa amb
els companys o d’una consultoria individual de 45 minuts amb la Muriel. Cap a les 18h farem un
altre coffeebreak.
Soparem a les 20.30 o les 21h i, després, compartirem lectures sota arcades de pedra.
Diumenge després de dinar ens acomiadarem, però si ho desitges pots aprofitar els espais per
seguir escrivint o per a realitzar la consultoria, si consideres que aquest és el teu moment.

Què portar:








Roba i calçat còmode
Pijama, necesser, tovalloles, antimosquits
Llanterna (si en tens al mòbil ja va bé)
Llibreta, llapis i goma, per al taller
Fotografies impreses de personatges diversos (coneguts o desconeguts, familiars o
aliens, humans o animals...)
Objectes petits de tota mena que tinguis per casa (tornaran a casa amb tu, intactes!)
Ordinador portàtil (només per al teus moments d’escriptura individual, si vols)

Condueix: Muriel Villanueva
Preu: 365€ (inclou taller, consultoria de 45’, allotjaments i tots els àpats). Preu de 340€ amb
descompte per a totes les inscripcions realitzades abans de l’1 de maig així com per a alumnes
actuals d’Acompanyament Individual, Taller Creatiu o Escriptori Compartit.
Inscripció: escripturanatural@gmail.com (Bestreta: 100€, i la resta es paga en arribar)

