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Missió
Oferir espais de suport habilitats per poder acollir exposicions i instal·lacions temporals amb una
diversitat de propostes creatives.

Descripció
A l’etapa experimental, durant la qual el jove explora la seva creativitat, es projecten peces
d’expressió artística no sempre pensades per veure’n un acabat expositiu. El fet de posar a
disposició suports per al disseny, contingut i presentació de les obres fa que els joves creadors es
plantegin mostrar els seus treballs.
Aquesta necessitat és manifesta en el conjunt de l’alumnat dels graus artístics que volen cercar
espais i suports d’exposició.
La previsió de programació va des d’un mínim de 15 dies d’exposició fins a un màxim de 3
setmanes o un mes.

Beneficiaris
Persones joves de 12 a 35 anys.

Web
- Espai jove Kesse
- Oficina jove del Tarragonès

Unitat/s responsable/s
Joventut i Cooperació

Catàleg de serveis

Adreces Electròniques

tarragonajove@tarragona.cat

Telèfon

977 29 62 51
977 25 18 73

Horari d'atenció

-Espai Jove Kesse<br /> Horari habitual<br /> Dimarts, dimecres i dissabtes: de 16.30 h a
21h Dijous i divendres: de 16.30 h a 22h<br /> Dilluns, diumenges i festius TANCAT<br />
<br /> Horari d’estiu<br /> De dilluns a dissabte de 17 h a 21 h)<br /> <br /> Horari especial
per mesures Covid-19<br /> 16.30 h a 20:30 h<br /> Dimarts a dissabte<br /> <br /> -Oficina
Jove del Tarragonès<br /> Horari habitual<br /> Matí<br /> Dimarts a dijous: de 9 h a 14 h<br
/> Divendres: de 9 h a 13 h<br /> Tarda<br /> Dimarts i dijous: de 16.30 h a 19 h<br /> <br />
Horari d’estiu<br /> de dimarts a divendres de 9 h a 14 h<br /> Juliol i setembre<br /> <br /> Horari especial per mesures Covid-19<br /> Atenció en línia: dilluns, de 9 a 13 h; i dimarts,
de 16.30 a 19 h<br /> Atenció presencial: dimarts a divendres, de 9 a 13 h

