
 

 

Escola Municipal de Teatro: Avda. de  Castelao, nº87 (interior). 36209  Vigo. Teléfono e fax: 986485324. E-mail: em.teatro@vigo.org 

OBRADOIROS MONOGRÁFICOS DE VERÁN 2016 

   MATCH DE IMPROVISACIÓN TEATRAL 

En 1977 creouse en Montreal o Match de improvisación. Unha competición parateatral na que dúas ou máis equipos de improvisadores 

enfróntanse entre si respectando unhas regras que parodian as do hockey sobre xeo e que tivo unha ampla difusión internacional. 

Utilizando algúns dos achados do match e incorporando elementos das distintas técnicas de improvisación, diferentes grupos teatrais 

viñeron creando espectáculos que basean o seu éxito nunha serie de exercicios onde os actores improvisan sobre uns esquemas fixos 

a partir das propostas do público. 

Duración: 20 horas 

Datas de celebración: Inicio 27 de xuño - Finalización 1 de xullo 

Lugar: Escola Municipal de Teatro 

Dirección: Avenida de Castelao, nº 87 (interior). 36209 Vigo 

Hora: De 17:00 a 21:00 horas 

Perfil do alumnado: O curso vai dirixido a calquera que teña ganas de xogar e improvisar. Non se requiren coñecementos previos, só 

boa disposición. Tamén vai orientado a profesionais e amateurs das artes escénicas e alumnos de arte dramática . Maiores de 15 anos, 

empadroados en Vigo 

Mestre: Sergio Macías 

Teléfono de contacto: 986 485 324  

Preinscricións:  

 Presencial: Escola Municipal de Teatro de Vigo. Avenida de Castelao nº 87 (interior) 

 Formulario descargable na páxina web da Escola Municipal de Teatro http://hoxe.vigo.org/emt 

Horario de preinscrición: De luns a venres de 17:00 a 20:00 horas 

Prazos de preinscrición:  

 Preinscricións: do 6 ao 20 de xuño 

 Publicación de admitidos: 22 de xuño 

 Formalización de matrícula: 23 e 24 de xuño 

Nº de prazas ofertadas:  

Admitiranse un total de 20 persoas. 

O número mínimo para a formación do grupo será de 8 prazas. 

En caso de que a demanda excedera da oferta de prazas faríase un sorteo público o 21 de xuño ás 10:00 horas da mañá, nas 

instalacións da Escola Municipal de Teatro de Vigo. 

Prezo: 47,60 euros 

 


