
Veu del cos i treball conscient

amb Bernard Fontbuté CRA’P tallers 2012

Dilluns 12 i dimecres 14 de març de 16:30 a 20:30

TROBA LA TEVA VEU INTERNA. Ens expressem amb ella i tansols
n’utilitzem una petita part del potencial real, sigui per
timidesa o por a ser jutjats. Deixa caure la màscara per
assossegar la pròpia veu, per a donar-li el vertader espectre
i potencial.



Sols tinc dues paraules per expressar el sentit, direcció o
motivació del meu procés (dic): “autenticitat i rigor” en
determinat sentit, per a mi no hi ha res sense sentit si empro
la meva veu correctament tan sols puc cantar bé i “a  to” per
a ser més que per a semblar.

“no és perquè les coses són difícils que no ens hi atrevim,
sinó per què no ens hi atrevim que són difícils” (Séneca).

Aquest curs et portarà de viatge dins del cos i la veu. El seu
objectiu és alliberar els circuits interns, les tensions
físiques i emocionals amb exercicis que utilitzen el moviment
corporal, la respiració i la veu.

El cos: el propòsit darrera i através del qual, calentament i
exploració, és el servei i l’entrega de la veu, cada bloqueig
psíquic és un bloqueig per a la veu i la lliure circulació de
l’energia. Una varietat d’exercicis ens ajuden a explorar el
camí de la veu en el nostre cos, d’acord amb els nostres
moviments i la nostra postura. Això pot fer-se amb suavitat,
tensió, velocitat, relax. Per petit que sigui, cada bloqueig
psíquic o tensió serà sensibilitzat i sentit mitjançant la
nostra veu, la seva ressonància a tot el nostre cos i els
nostres moviments alliberaran aquestes tensions.

Trobarem el nostre centre respecte a la terra i aprendrem a
escoltar el que està passant realment dins de nosaltres, des
d’una perspectiva psíquica i vocal a la vegada.  El nostre
guia, Bernard, amb el seu saber fer i la seva experiència,
ajuda a identificar els obstacles cap a la lliure circulació
de veu i energia.



La respiració: aporta primer respiració i després so. A més
respiració més respira la veu...el so ressona a través del
nostre cos SENCER. Amb exercicis de respiració obrim víes
d’aire i camins de so, creem corrents on els bloquejos havien
creat obstruccions. Respirem nova vida en espais que havien
estat transformats en passius i estàtics.  La respiració
assumeix tot el seu potencial com a font de joventut, poder,
vitalitat i vida. Respirar allibera tensions psíquiques i
emotives. Això ens brinda una connexió envers nosaltres
mateixos: amb el nostre propi cos. Trobem un insubstituïble
suport i força en el cos. Amb diversos exercicis aprenem a
concentrar-nos en àrees del nostre ser que necessiten ser
despertades mentre en relaxem i descansem altres...

La veu: més que simples paraules, més que una cançó i un to.
Descobrim i aprofundim en el desenvolupament de la NOSTRA
PRÒPIA VEU, en totes les seves possibilitats. Des de notes
baixes fins a notes altes, des de la respiració subtil fins a
la protesta, d’àngel a dimoni: del “NO!” al “SÍ!” i a
l’inversa...

Ens arrelem a través del so, explorant la matriu distintiva
d’arribar a conscienciar-nos de la ressonància de la nostra
pròpia veu. Cridant a diferents parts dels nostres cossos per
a que ens ajudin a alliberar el so i restaurar el camí per on
ha de viatjar.

Grans i bells decobriments ens esperen: la nostra veu pot
manifestar molt més poder i variacions del que podem arribar a
pensar! Tot el que es necessita és estar oberts a aquesta
exploració vocal i psíquica: deixar-nos a nosaltres mateixos
guiar pel nostre entrenador, fins que les interaccions
provinguin directes de la natura a les parts específiques dels
nostres cossos que potser necessitin d’ésser relaxades per a
poder transportar la informació provinent de la nostra
percepció sensorial i memòria física.



Bernard Fontbuté és un entrenador, animador, guia terapèutic,
un facilitador i conseller. En una expressió única seria
entrenador en teràpia psico-corporal. Com a professor
practicant de Programació-Neuro-Lingüística (PNL) Bernard ha
entrenat en el treball de veu al Roy Hart Theatre i ha
completat els seus estudis en anàlisi transaccional, clown,
massatge “californià”, dansa contact, acompanyament al dol i
interpretació i ressolucó de conflictes.

És nadiu de Toulouse, al sud de França i ha desenvolupat el
seu treball entre França, Bèlgica, Suïssa, Itàlia, Holanda,
Espanya, Mèxic, Cuba i Quebec. Els participants dels seus
cursos provenen de molts àmbits: actors, cantants, ballarins,
professors, educadors, professionals de la salut, persones que
volen explorar eines per a les reintegracions difícils.

Bernard Fontbuté aporta a la teoria una actitud i apropament
oberts i una sorprenent capacitat d'adaptar-se a les
habilitats i als nivells d'energia. Cada sessió és diferent
per com el Bernard adapta els seus coneixements a les
necessitats específiques manifestades pels individus o els
grups. Càlid, generós, devot i amant de la vida, en Bernard
encapçala els seus cursos amb joia, plaer i senzillesa.

Per més informació: www.corpsvoix.com

Inscripcions: info@cra-p.org o 622 798 789

Preu: 50 eur / 40 eur col.laboradors de Cra’p (opció de fer
una sola sessió per 30 eur / 25 eur col.laboradors de Cra’p)


