DELEGAÇÃO DE LISBOA

A QUEM SE DESTINA O CURSO
A todos aqueles que querem conhecer um pouco mais acerca do
maravilhoso mundo da BD, aos que procuram uma nova forma de
libertar a criatividade e testar os seus próprios limites artísticos; aos
que nunca fizeram banda desenhada mas gostavam de experimentar
algo inovador e surpreendente; aos que já fizeram BD mas perderam o
ânimo pelo caminho e aos que querem reservar uma parte do dia para
criar algo diferente . . .

OBJETIVOS
Ø Aprender a linguagem técnica da BD
Ø Adaptar um Guião literário em guião de
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

realização de BD
Estimular a criatividade para a
construção de personagens e elaborar
histórias simples a partir de um estímulo
Enfrentar o medo de desenhar ou até
mesmo esboçar
Aprender alguma técnicas básicas de
Banda Desenhada
Descobrir como superar possíveis
limitações no argumento ou no desenho
Ganhar motivação para realizar projetos
interessantes.

Horário: 2ª feiras, das 18:00h às 20:00h
Mínimo participantes: 3
Máximo participantes: 8
Início atividade: 2 Outubro 2017

Inscrições e Informações: Secretaria da Delegação de Lisboa do Clube EDP

Av. Defensores de Chaves, Nº 4C
1000-117 LISBOA
Telefones 210017173/4 - 935488285 E-mail: clubeedp.lisboa@gmail.com / clubepessoal.deleglisboa@edp.pt
Visite-nos em: www.clubeedp-del-lisboa.com.pt / www.facebook.com/clubeedp.lisboa

Inscrição Nº
Data

A preencher pela secretaria

DELEGAÇÃO DE LISBOA

BANDA DESENHADA - BOLETIM DE INSCRIÇÃO
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/
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Data Nascimento

-

Sócio:

-

Efetivo

Auxiliar

Familiar

Nº

Local trabalho
Local trabalho
Código Postal

-

Telefone

Ext.

Telemóvel

E - mail

Residência
Local trabalho
Código Postal
Telefone

E-mail

Familiar de

Eu _____________________________________________________________, declaro que me
comprometo a pagar até ao dia 10 de cada mês a mensalidade acordada, referente à
participação nas Aulas de Banda Desenhada, da Delegação de Lisboa do Clube Pessoal EDP.

Obs: Após o seu início, o curso prosseguirá enquanto estiver assegurado o número mínimo de três participantes, caso ocorra um número anómalo
de desistências que ponha em causa o seu funcionamento, o curso poderá ser encerrado antes da data prevista para a sua conclusão.
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