
Taller i classes de Tècnica Alexander
 

Reeducació postural
Moviment Conscient

Respiració plena
Benestar i gaudi

CONTACTE:
www-martaatcher.com
matchersoler@gmail.om

+34628841742

CLASSES INDIVIDUALS /  30' o 45'

TALLER EN GRUP / matí sencer

Inscripció i preus a:
martaatcher.com/formulariestiu
 

A càrrec de MARTA ATCHER SOLER 



ESTIU AMB TÈCNICA ALEXANDER
Pausar-nos i donar-nos temps durant l'estiu.
Amb aquest taller introductori i la possibilitat de
classes individuals, aprendrem a ocupar el propi
cos, a través del moviment conscient, la
respiració plena i la varietat d'eines que ofereix
aquest mètode. 

Les classes són recomanables per a tothom. Et
pot interessar si pateixes alguna dolència física,
si vols millorar la qualitat de les teves accions,
diàries prevenint possibles lesions, viure més
present...

Una oportunitat per connectar i cuidar-te. 

QUÈ ÉS LA TÈCNICA ALEXANDER?
Al llarg del temps construïm hàbits, i
inconscientment els anem incorporant a la
nostra manera de fer i ser. Sovint, afegim
patrons de tensió i esforç que són innecessaris i
interfereixen la nostra activitat diària. 
La Tècnica Alexander és un mètode pràctic que
et permet aprendre com fer servir cos i ment en
la seva totalitat, i així, obtenir equilibri,
coordinació i eficàcia del moviment; benestar en
general. 

Les classes són una experiència educativa amb
beneficis saludables. Aprens a donar-te temps i
espai. Aprens com habitar i entendre el teu propi
cos i ment d’una forma més conscient i
respectuosa, fent un bon ús del teu propi
organisme.

QUI SÓC?
Marta Atcher Soler. 
Violinista i professora de Tècnica Alexander. L’any
2013 em trasllado als Països Baixos, on estudio els
estudis superiors de violí clàssic al Conservatori
de Maastricht. Em graduo com a professora de
TA el desembre de 2021 a Alexander Technique
Center d’Amsterdam. I actualment curso el
màster de música antiga al Conservatori
d’Amsterdam.
He participat en diferents formacions de cambra
i orquestres d'Espanya, Catalunya, Itàlia, Holanda,
Alemanya i Romania. 
Actualment, resideixo a Amsterdam, on participo
com a professora assistent de Tècnica Alexander
al centre ATCA i a Amsterdam West Studio.
Imparteixo classes de violí a Heemskerk
Cultuurhuis i Wereld Musiek School de Haarlem.


