CLOENDA DEL CURS ACADÈMIC 2014-2015 DE
L'ESCOLA D'ART DRAMÀTIC DE MENORCA
Escola d'Art Dramàtic de Menorca
Consell Insular de Menorca
L’Escola d’Art Dramàtic de Menorca, pertanyent al Departament de Cultura, Patrimoni i
Educació del Consell Insular de Menorca, dirigit per l’Hble. Sra. María Nieves Baíllo,
va celebrar la cloenda del curs acadèmic 2014-15, període en què la institució ha
desenvolupat el seu projecte educatiu a les excel·lents instal·lacions de la Sala Polivalent
Albert Camus de Sant Lluís.
Aquesta entitat pública —reconeguda per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes
Balears— ofereix estudis regulats, adreçats tant a joves que vulguin preparar-se per
accedir a ensenyaments artístics superiors com a adults que cerquin formació
permanent. Allí, s’imparteixen les matèries d’Interpretació, Veu i Moviment, amb una
dotació de tres-centes cinquanta
hores lectives, distribuïdes en
dos cursos. En el primer nivell,
s’ensenyen els principis i les
tècniques bàsiques de les arts
escèniques, mentre que en el
segon

es

treballa

el

seu

perfeccionament a través d’un
taller.

L’equip

docent

està

constituït per Pitus Fernández,
responsable d’Interpretació i de
la direcció acadèmica; Jaume
Gomila, encarregat de Veu i de la
coordinació,

i

Maite

Villar,

docent de Moviment. Les classes
s’han dut a terme per primera
vegada a la Sala Polivalent
Albert Camus de Sant Lluís.

Enguany, l’EADM ha comptat amb unes xifres de matrícula excel·lents, ja que s’han
cobert les places previstes. Pel que fa al perfil de l’alumnat, hi ha hagut deixebles de tots
els municipis de l’illa, en una equilibrada paritat entre Llevant i Ponent, un fet que
palesa el seu arrelament social.
La cloenda oficial del curs va tenir lloc dissabte dia 9 de maig de 2015 a la mateixa Sala
Polivalent Albert Camus, on els alumnes de 2n escenificaran El dilema de les taules. Es
tracta d'un espectacle de petit format i creació pròpia que l'EADM ja ha tingut l'honor
de poder exhibir dins el recentment celebrat II Congrés de Bones Pràctiques en
Patrimoni Mundial, en suport a la candidatura de la Menorca Talaiòtica. En acabar la
funció, els estudiants van rebre el seu diploma de final d'estudis.

