
   

BIG VAN, A NOVA COMUNIDADE CULTURAL 

 

 

No último ano Van Divulgación Cultural andivo o camiño de empresa de servizos 

culturais ao servizo das administracións públicas a produtora de obradoiros artísticos 

de calidade para agora convertirse en núcleo receptor da creatividade cidadá co 

nacemento da súa comunidade cultural. 

 

O proxecto de obradoiros dirixidos por artistas e abertos a todos os públicos naceu hai 

un ano na cidade de Vigo. Esta empresa, cunha traxectoria de máis dunha década na 

realización de actividades educativas de carácter cultural con institucións públicas e 

privadas de toda Galicia, presenta unha coidada escolma de obradoiros dirixidos a 

persoas de todas as idades con interese en afondar en prácticas artísticas de todo 

tipo. O profesorado está integrado por profesionais dos máis variados ámbitos da 

creación que realizan unha colaboración estable coa firma. 

 

 

A NOVA COMUNIDADE 

 

VAN convírtese en comunidade. O xoves 20 de setembro abrimos o noso novo espazo 

de creación. Un lugar dotado de servizos no que desenvolver facetas artísticas e 

coñecer a persoas cos mesmos intereses. Para ilustrar a filosofía da proposta Iván R 

realizou unha imaxe orixinal. 

 

A comunidade cultural trascende os obradoiros: trátase de sumar talentos e establecer 

alianzas entre profesionais e cidadáns interesados na cultura e o patrimonio. O 

proxecto busca contribuír ao desenvolvemento de novas liñas de traballo -que se 

presentarán cada mes nun formato aberto ao público- para as persoas que teñan ese 

obxectivo, pero tamén supón un xeito de pasar o tempo de lecer.  

 

Van abre os espazos de traballo e o taller (comparte as súas experiencias e traxectoria, 

a biblioteca especializada, equipos profesionais ...) e acolle a persoas cunha 

sensibilidade común. Big Van comunidade ofrece aos seus usuarios unha selección de 

libros de arte, arqueoloxía, arquitectura e etnografía que se irá ampliando con 

publicacións das disciplinas que se imparten nos talleres. 

 

 

 

 



   

 

NOVOS OBRADOIROS 

 

O vindeiro xoves 20 presentaremos os novos obradoiros que se suman á programación 

xa consolidada. Entre eles destacan novidosos cursos de fotografía, teatro para 

adolescentes, teatro para familias e variados cursiños de cociña para nenos e nenas. 

 

 

TALLER DE TEATRO PARA ADOLESCENTES 

 

 Antela Cid desenvolverá talleres para adolescentes onde poidan descubrir todas as 

súas inquedanzas ante esta arte. 

O debuxo, a fotografía, a música, a literatura e incluso a moda teñen cabida neste 

espazo. Pois si, todo o que os nos@s alumn@s precisen amosar aos demais. Cantas 

preguntas xorden neste momento? Este é o espazo onde poden atopar respostas. O 

teatro é unha arte colectiva, que estimula á comunicación e á expresividade. Unha 

ferramenta imprescindible para desenvolverse na vida cotiá. 

Neste taller petendemos xogar con todo aquilo que os nos@s alumn@s ofrezan, 

integrando tamén a colaboración doutros talleres de Van Divulgación. 

 
Espectáculos de creación propia 

Tendo en conta a nosa filosofía de traballo onde a máxima é: non impoñer propostas 

senón aproveitar a creatividade de cada alumn@, pretendemos crear pezas e 

micropezas onde o protagonista sexa o imaxinario colectivo. Xogar a ter unha 

compañía orixinal e con selo propio!!! 

 
IDADES: A PARTIR DOS 12 ANOS 

HORARIO: dúas horas semanais 

 

 

TALLER DE TEATRO PARA PAIS E FILL@S 

 

Cada día é máis complicado poder disfrutar coa familia, que mellor maneira que poder 

estar xunt@s facendo teatro? Este é o lugar para sacar o máis divertido de cada un de 

nós. Un xeito de relaxar as tripas rindo e coñecéndonos mellor fóra da casa e en 

relación cos demais. Unha maneira lúdica de sanear os nosos roles familiares. 

 

IDADES: PARA TODAS AS IDADES  

HORARIO: dúas horas semanais 

 



   

 

CURSIÑOS MONOGRÁFICOS DE STOP MOTION CON PASTEIS 

 

Bea de Labra (http://www.facebook.com/mmmh.tartas) desenvolverá cursiños 

monográficos de decoración de galletas, cup cakes e, coa colaboración de Iván R, stop 

motion con pasteis. 

 

FOTOGRAFÍA DIXITAL 

 

Tamara de la Fuente (http://tamara-delafuente.blogspot.com.es) proxecta en 

exclusiva para Van obradoiros de fotografía dixital para nenos, adultos e familias, 

ademais de obradoiros e monográficos de bodegón creativo e sesións de moda. 

 

  



   

OBRADOIROS XA CONSOLIDADOS 
 

Os Obradoiros de Artesanía, Creatividade e Deseño de Van Divulgación Cultural son un 

divertido xeito de facer medrar o teu talento ou de adquirir habilidades. O abano de 

posibilidades ao teu alcance é moi amplo: desde a fotografía e a moda, ata a 

astronomía e a decoración. Consulta os nosos cursos e horarios, para adultos e para 

público infantil e xuvenil, na web www.vandivulgacion.com ou pregunta no número 

de teléfono 986 410 476. Inscríbete para empezar a crear por ti mesm@! 

 

Obradoiros de Artesanía, Creatividade e Deseño para 

adultos 
 

Deseño de complementos con Finu Canda (http://candacol.blogspot.com). 

Combina técnicas de bordado, calceta, ganchillo, costura e pintura con bo 

humor.  

Transformación de mobles con Ramón L. Avendaño. Actualiza os teus 
mobles cun cambio radical e absolutamente personalizado. Empapela, pinta, 
corta e une! 

Iniciación á xoeiría con Ramón L. Avendaño 
(http://latontaylarubia.blogspot.com). Deseña e crea as alfaias que se che 
ocorran. 

Confeción de vestiario con Rosi González 
(www.flickr.com/photos/49633367@N08/sets/72157624080105955). Se non 
atopas no mercado a roupa que vai co teu xeito, proba a facela ti!Este é un 
curso básico para aprender a confecionar saias, camisas e pantalóns. 

Patronaxe con Rosi González. Para dar forma aos teus deseños, cómpre que 
te inicies á patronaxe. Se sabes coser pero nunca fixeches unha peza de 
roupa, aquí aprenderás a facelo.  

Laboratorio de fotografía non convencional con Ramón L. Avendaño. 
Neste obradoiro aprenderánche a convertir calquera tipo de superficie nun 
papel fotográfico. 

Iniciación ao photoshop co ilustrador Iván R (http://ivanr.net). Portadas, 
postais, animacións e montaxes... Con esta ferramenta explorarás 
posibilidades infinitas na composición de textos e imaxes. 

Iniciación á astronomía con Pablo Martínez Alemparte 
(http://fotocosmos.jimdo.com). Teñas ou non os pés na terra, o ceo garda 
historias apaixonantes. Este obradoiro propón unha viaxe desde o noso 
Sistema Solar ata as galaxias lonxanas para admirar a grandeza do Universo. 



   

   

Obradoiros de Artesanía, Creatividade e Deseño de 0 a 16 

anos 
 

Musicarte A través dos instrumentos e do son, neste obradoiro estimúlase a 
psicomotricidade, a través da danza, e a audición musical. Os asistentes 
poderán crear os seus propios instrumentos. 

Ilustración de contos con Iván R. Déixate de contos e crea os teus propios. 
Ilustra as túas historias con un feixe de técnicas ao teu alcance! 

Xoeiría para nenos e nenas con Ramón L. Avendaño. Estupendas e 
coloridas xoias infantís elaboradas a partir de materiais doados de 
manipular. 

Banda deseñada con Iván R. Introdución ao mundo da banda deseñada e 
do humor gráfico. 

Teatros de papel con Iván R. Pásate á terceira dimensión e deseña e 
constrúe mundos e escenarios con papel. 

Fotografía para nenos e nenas con Ramón L. Avendaño. Podes mesmo 
construír unha cámara... e fotografar con ela! 

O meu primeiro photoshop con Iván R. Maquetar, pintar e manipular 
imaxes é un xogo! 

Deseño e reciclaxe con Belén Alonso. Os materiais orgánicos e de refugallo 
teñen máis dunha vida... e poden convertirse en obxectos sorprendentes. 

 

 

 

Máis info:  

www.vandivulgacion.com 

Rúa Brasil, 37 baixo. 36204 Vigo 

986 410 476 

 


