Programa Acampada Capoeira Canigó 12-14 setembre 2014
Tallers de Capoeira, Música, Cant, Estiraments, Massatge,...

Hola tots,
aquest divendres 12 setembre fins al diumenge 14 setembre farem un curs
intensiu de capoeira i convivència a Les Escaules, aprop de Figueres.
El lloc concret es:
Campaments la Vinca
17723 Les Escaules/Boadella, Girona
al google maps aixo es a: http://goo.gl/maps/10lWq
La Vinca és una finca petita de tres hectàrees per a campaments. Disposa d'una petita cuina
i una cabana de fusta amb els serveis. Es troba a prop d'un riu amb gorgs calcaris on és possible el bany. És una lloc molt tranquil, un entorn ideal per fruir de la natura ja sigui caminant, banyant-te a les gorges d'aigües cristal·lines o bé descansant sota un arbre.
Característiques:
- Espai per cuinar
- 2 WC
- 2 Dutxes
- Riu a prop

Horaris

Divendres, 12 setembre:
a partir de les 10h del matí: arribada al campament & muntar tendes &.
12:00h: Roda obertura
14:00h: Dinar (ho portem preparat de casa)
Organitzem els grups per els àpats (compra, cuina, etc)
Temps després per saltar a la gorges., yuhuuu
16:30h: Música: Instruments i cant
17:30h: Moviments Capoeira & Estiraments*
19:30h-20:30: Roda
21:00h: Sopar etc. ...
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Dissabte, 13 setembre
7:30h: Duatló (corre & bany) amb taller de Massatge I*
8:30h: Esmorzar
9:30h: Moviments de Capoeira
11:00h: Roda
12:00h: Taller de Musica i Cant amb el nostre convidat especial
Mu M’Bana, Músic originari de Guinea Bissau, portador d’una gran riquesa
musical, i que ho ha heretat de la seva cultura natal, universalitzant-la: ritual,
sentiment, comunicació, curació...
https://www.youtube.com/watch?v=kzgLJZ_4A6g
http://www.mu-mbana.com
14:00h: Dinar
16:30H: 2a part del Taller de Música
després Moviments i Roda... fins a les 20:30
21.00h Sopar
....Saturday night improvisation...
Diumenge, 14 Setembre
7:30h: Duatló (corre & bany) amb taller de Massatge I*
8:30h: Esmorzar
9:30h: Moviments
11:00h: Roda
12:30h: Taller Massatge II*
14:00h: Dinar
16:00h: Roda de tancament
18:00h: sortida campament
Nota: * els tallers de massatge i estiraments ens els ha preparat la Marta!
Material a portar
instruments (de capoeira i altres adients)
sac
tenda
matalàs inflable per dormir
sabates per correr
tovalla (per massatge etc.)
llinterna
raspall de dents etc
crema/spray etc. contra picades d’ insectes
Roba de Capoeira blanca (també d’altra...)
E MUITO AXÉÉÉÉ!!!!
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M. Ceará

