Presentació

Dansalona 2012, la consolidació de l’esdeveniment
de dansa de referència a Barcelona
Dansalona arriba aquest any a la seva tercera edició amb més força que mai.
Els resultats obtinguts durant els últims dos anys ens omplen de satisfacció i
demostren, una vegada més, que Barcelona sí que és un pols d’atracció cultural que s’obre a diferents públics, que mostra el seu interès per esdevenir un
punt de referència en quant a la disciplina de la dansa. Singularitat, diferència
i innovació són els trets característics de Dansalona; i són aquestes les particularitats a partir de les quals volem continuar treballant, intensificant i projectant tant a tot l’Estat espanyol com a Europa i al món sencer.
Partim dels bons resultats de l’any passat, en què Dansalona obtingué una ocupació de més del 50%. En aquesta tercera edició és ADETCA qui s’encarrega
d’impulsar aquesta iniciativa.
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Trets diferencials de Dansalona
Aquesta tercera edició pretén posar especial èmfasi en consolidar la implicació
artística del teatre públic i privat en el projecte de Dansalona amb l’únic propòsit de construir un festival de dansa amb identitat pròpia i oferir una programació artística d’interès general. Sempre en el marc dels teatres de renom de la
ciutat de Barcelona, com ara, l’emblemàtic Teatre Goya, del sector privat, o el
Gran Teatre Liceu i el Mercat de les Flors de l’àmbit públic.
Objectius d’aquesta nova temporada:
La tercera edició de Dansalona pretén consolidar les línies d’actuació de les dues
passades edicions amb una clara aposta per oferir una programació amb espectacles variats de dansa cercant la popularitat:

Consolidar Dansalona com un festival de dansa de referència a Barcelona.
Popularitzar l’esdeveniment cultural de referència de l’estiu.
Oferir una programació conjunta de dansa de qualitat.
Dinamitzar l’oferta d’espectacles a la ciutat de Barcelona
durant els mesos d’estiu.
Consolidar Barcelona com un referent en la dansa a Catalunya
i a tot l’Estat espanyol.
Atraure un turisme diferent, interessat en l’alta cultura en general
i en la disciplina de la dansa en particular.
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Programa artístic de la 3ª edició
Dansalona vol destacar en aquesta edició amb una programació artística de qualitat, dinàmica, vibrant i oberta a tot tipus de públic i edats. En aquest sentit,
volem posar de relleu els nostres trets culturals distintius mitjançant la dansa i
fer d’aquesta disciplina un pol d’atracció turístic a la nostra ciutat a través d’espectacles singulars, transgressors i de tarannà innovador. Seguint la mateixa
línea artística de les edicions passades, Dansalona acollirà espectacles de ritmes
i estils diferents. Entre d’altres disciplines de dansa, cal destacar les següents:
Dansa contemporània
Flamenc
Balls del món
Espectacles de dansa adreçats al públic familiar
(entre molts altres)
La diversitat d’estils respon a una clara necessitat d’apropar la dansa a tots els ciutadans de Barcelona. En aquest compromís per la creativitat, volem comptar amb artistes internacionals que puguin aportar trets distintius dels seus països i cultures per
tal de dinamitzar una programació marcada per les sinèrgies d’estils.
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Dansalona als teatres
Dansalona presenta les seves activitats tant en espais oberts com en recintes tancats. Per aquest motiu, és de primordial importància la col·laboració dels teatres
públics i privats, per poder dur a terme aquesta iniciativa i facilitar el desenvolupament del projecte. En altres paraules, l’existència d’aquest festival es deu, en
gran mesura, al compromís i responsabilitat de teatres, com ara:

Almeria Teatre
Antic Teatre
Teatre Gaudí
Teatre Goya
Gran Teatre del Liceu
Mercat de les Flors
Poble Espanyol
Teatre Romea
SAT!
Tablao Flamenco Cordobés
Teatre Tantarantana
Tarantos
La Villarroel

Gran part d’aquests teatres van participar activament a la primera i segona edició
de Dansalona, i no volen deixar escapar l’oportunitat d’adherir-se a aquesta nova
temporada que, de segur, vindrà marcada pels bons resultats i l’aplaudiment del
públic i de la crítica.
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ALMERIA TEATRE
Rocky and the Girls
Fitxa Artística:
Concepte i direcció: Núria Núñez
Intèrprets i procés creatiu: Alebrto Ayala, Maria Casares, Laura M La Manna,
Danna Palatova, Begoña Ruiz i Rocky
Ajudant de direcció: Marta Filella
Escenografia: Gerard Orobitg
Vestuari: Adriana Parra
Il·luminació: Carme Padró
Preu: 15€
Tipus de dansa: Contemporània
Sobre l’espectacle:
Estem davant d’una peça de dansa realment original, en què es fusiona i es qüestiona la dualitat gos/persona, o el que seria el mateix, el nostre potencial animal VS
el potencial humà. Quan parlem de potencial, no només ho fem en sentit positiu.
També volem aprofundir en el terme fins a assolir el seu contrari, descobrint així
el nostre potencial més inútil. I de la inutilitat viu l’home, i de l’ombra de la seva
excel·lència. I el gos, com a representació salvatge, es revesteix de cordura.
Pretenent ésser un estudi de ‘l’estructura del jo’, i sense ànim pretensiós, els nostres se submergiran al quotidià d’ambdues espècies (gos/persona), assolint una
fusió pràcticament inseparable.
Davant d’aquest desdoblament apareix la qüestió dels rols. No només del rol que
coneixem com a social, sinó també del que cadascú crea per ell. Aquell encasellament que construïm nosaltres mateixos, i que tan difícil és de d’ensorrar.
El rol com aprenentatge, i l’aprenentatge com a sistema. Un sistema que és construït a partir de fases, que, d’alguna manera, ens porta a tots a un mateix lloc. A una
mateixa conclusió que assumim com espècie. Fases establertes, que ens permeten relacionar-nos tan intraespecíficament com interespecíficament.
Relacions exclusivament a través dels esforços. Conductes que es declaren amants
de les obsessions i obsessions que es confonen amb els esforços. Relació de conductes premiades, incentivades per la presència de les obsessions.
I com no, l’etern dol entre l’inconscient i la raó.
Inconscient com a saviesa, força i frescor, o bé, com a baix pestilent de la psique d’
on sorgeixen continguts menyspreables, instintius i obscurs, que intenten desequilibrar la raó i desintegrar el nostre jo. Raó com reialesa, com l’enaltiment del
jo i del poder, o bé, com l’empresonament i condemna, com a repressió.
Qui domina a qui?

del 30 d’agost al 2 de setembre
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Rocky and the Girls

ANTIC TEATRE
Pajaritos
Cia o artista: MAR-TIR (Mar Medina / Tirso Orive)
Fitxa Artística:
Al moviment i a la veu: Mar Medina
A la veu i al so: Tirso Orive
Coproducció: Antic Teatre / Adriantic, Barcelona
Preu: 5€
Tipus de dansa: nous llenguatges del cos
Sobre l’espectacle:
Ells, els nens, juguen amb un yo-yo i celebren la seva ‘espermarquia’ ruixant
les plantes exuberants de l’ indret mentre que les nenes es gronxen a la pau
vegetal. Pajaritos és una peça de creació que deté la seva mirada en certes
pràctiques i rituals que desenvolupa l’ésser humà en les seves primeres manifestacions sexuals tals com càntics, enuresis nocturna i objectes i espais de
transició.
‘MARTIR som Mar Medinadóttir, nascuda a Badalona i crescuda a Barcelona, i
Tirso Tirsoson, nascut a Barcelona i crescut a Badalona. No ens coneixem des
de fa massa temps però ens assemblem una mica i sabem, entre d’altres
coses, que les nostres mares ens obsequiaven amb un plat de ‘pajaritos fritos’
tots els divendres a la nit. Cuinat i presentat de la mateixa manera: oberts per
la meitat i amb el seu all i el seu julivert. Hem pensat que potser que era una
moda dels 70 però igual és una peculiaritat del nostre cas i no ho sabem. Després de Le(r)da, Pajaritos és la nostra segona creació.’ (Mar Medina & Tirso
Olive).

del 6 al 9 de setembre
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Pajaritos
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ANTIC TEATRE
Nomarramón
Cia o artista: Jorge Albuerne (Zirkus Frak)
Fitxa Artística:
Idea, direcció i interpretació: Jorge Albuerne
Coproducció de la Central de Circ i Antic Teatre
Preu: 5€
Tipus de dansa: dansa, circ i arts visuals
Sobre l’espectacle:
‘...sorra per a les butxaques/pols per a les sabates/caspa per ales espatlles/silenci per ales boques/aire per al cap/fusta per al seu cervell/sang per a les seves
hòsties/foc per als llibres/or per a les seves esglésies/bales per als seus canyons/.../ creus per a tots els morts/una sola creu per a tots els morts/foscor per
als nostres dies ‘.’...de las oraciones de Ramón’.
Jorge Albuerne és un artista multidisciplinari vinculat des de fa anys al món del
circ de carrer, que ha desenvolupat les seves creacions sempre a cavall entre el
moviment, les arts plàstiques i el circ. Ha format part de les companyies de dansa
i/o circ com ara: Malqueridas, Raravis, Cirkaros, Tranuites Circus, etc.

del 13 al 16 de setembre
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Nomarramón

ANTIC TEATRE
Unforgiveable
Cia o artista: Hajime Fujita / Isabel Ollé
Fitxa Artística:
Coreografia i interpretació: Hajime Fujita i Isabel Ollé
Coproducció: Antic Teatre/Adriantic, Barcelona
Preu: 5 €
Tipus de dansa: Nous llenguatges del cos
Sobre l’espectacle:
Existeix el que és imperdonable. Inclús, desitjant i volent que visquem tots
junts en pau, i que ens entenguem entre nosaltres completament, existeix el
que és imperdonable.
L’imperdonable és la nostra dificultat, el que mai no arribem a resoldre, així
doncs, hem de viure amb aquest fet.
Hajime Fujita va néixer al Japó. Des del 2001 els seus treballs s’han presentat a diferents països d’Europa.
Isabel Ollé va néixer a Barcelona i es va llicenciar a l’Escola Superior d’Art
d’Amsterdam com a batchellor en dansa contemporània. Ha treballat amb diferents coreògrafs i en projectes de caire comunitari. Ambdós artistes van coincidir a Skite/S&T Collaborations Porto 2008 com artistes convidats i des
d’aleshores col·laboren en aquest projecte.

del 20 al 23 de setembre
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Unforgiveable

TEATRE GAUDÍ
Happy Ha Ha
Creació: Mercedes Boronat
Preu: 9 euros
Intèrprets: Montse Roig, Iván Góngora i Elia Genís
Tipus de dansa: contemporània INFANTIL
Sobre l’espectacle:
Es un espectacle de dansa teatre on el gest, la dansa i la música, expressen
les vivències de Pim, Pam i Pum, tres excel·lents intèrprets que es troben en
un espai màgic per compartir un viatge on viuran aventures divertides dins
d’un vaixell al mig de l’oceà. Mercè Boronat junt amb Montse Roig, Iván Góngora, Èlia Genís, els tres intèrprets, han creat Happy Ha Ha per comunicar als
nenes i a les nenes la importància de ser happys.

a partir del 30 de setembre
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Happy Ha Ha

TEATRE GAUDÍ
Lulú
Companyia: Roberto G. Alonso
Coreografia i direcció: Roberto. G. Alonso
Direcció escènica: Toni Vives
Intèrprets: Cristina Mart, Toni Luque, Beatriz Torralvo i Roberto G. Alonso
Fotografia: Anna Padrós
Preu: 18 euros
Tipus de dansa: contemporània adults
Sobre l’espectacle:
Prenent com a punt de partida i font d’inspiració Lulú, el fascinant personatge
creat a finals del dinou per Wedekind, hem volgut indagar, aprofundir en els
desigs i pensaments que la nostra societat, hipòcritament disfressa de secrets inconfessables, de perversions, de tabús. Lulú és el vehicle idoni per
mostrar-los, precisament perquè no en té. Se’ns apareix radical, sense ideals,
bolcada al desig, a la sensualitat, al plaer...

del 10 d’agost al 30 de setembre
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Lulú

TEATRE GOYA
de Carmen (ballant a la sorra)
Trànsit Dansa / Festival Grec’12
Creació i direcció: Maria Rovira
Composició musical i arranjaments: Juan Gómez, "Chicuelo"
Dramatúrgia: Victoria Szpunberg
Ambients sonors: Xavier Gamazo
Ballarins: Cia Trànsit Dansa
Cristina Chacón, Reinaldo Ribero, Daniel Rosado, Sol Vázquez,
Pere Molsosa, Eddie Pezzopane, Maria Garriga, Lara Miso,
Laia Santanach, Antonella Sampieri i Roser Tutusaus
Músics: Tomas Lorenzo, guitarra
Rosalia Vila, cante
José Antonio Martín “Salao”, cante
Isaac Vigueras, percussió
Carlos Caro, violí
Interpretació musical: Taller de Músics
Escenografia: Quim Roy

Sobre l’espectacle:
Ballar per no morir i viure per ballar. Així podríem resumir la trajectòria de la “bailaora” Carmen Amaya, una artista singular nascuda al barri de barraques del Somorrostro, que va acabar seduint mig món amb el seu art. La seva vida es va apagar
el 1963 a la cambra de la seva masia de Begur, on va passar els seus últims dies i on
va morir als 50 anys, víctima d’una malaltia renal que ella mantenia a ratlla ballant
frenèticament.
En aquesta mateixa cambra on Carmen Amaya s’acomiada del món, arrenca un espectacle, un viatge coreogràfic i musical que recorre, de manera poètica, moments
imaginats de la seva existència. Des del dol i la tristesa fins al crit i la vitalitat extrema, aquest espectacle vol recordar aquesta dona inclassificable, autèntica i profunda, aquesta gitana catalana, de cos menut, rostre tràgic i mirada negra… Evocar-la
per omplir-nos d’alguna manera de la seva força, com a homenatge, però també com
a acte de llibertat creadora. De Carmen és una proposta on la música i la dansa flamenca es troben amb el llenguatge més contemporani de la dansa.
Aquest recorregut sensorial, impulsiu i oníric, més que no pas cronològic, segueix les
petjades de la platja del Somorrostro, travessa el gran oceà, abraça altres cultures i,
finalment, ens retorna al mar que l’ha vist néixer. Ella sempre va ballar amb una força
colpidora i una personalitat única, fins a l’últim instant, que també és el primer...

del 3 d’agost al 2 de setembre
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de Carmen (ballant a la sorra)

GRAN TEATRE DEL LICEU
Alvin Ailey American Dance Theater
Festa Barroca
Música: Georg Friedrich Haendel
Coreografia: Mauro Bigonzetti
Vestuari: Marc Happel
Il·luminació: Carlo Cerri

Love Stories
Música: Stevie Wonder i Clarence Paul Henry Cosby
Coreografia: Judith Jamison, Robert Battle i Rennie Harris
Vestuari: Susan Hilferty
Il·luminació i disseny de visuals: Al Crawford

Revelations
Música: Tradicional
Coreografia: Alvin Ailey
Vestuari i decorat: Ves Harper
Il·luminació: Nicola Cernovitch
Sobre la companyia
L’Alvin Ailey Dance Theater va néixer a NYC el 1958. Una companyia formada per ballarins afroamericans que amb la seva aparició van canviar per sempre la percepció de la
dansa moderna americana.
Ambaixadors de la dansa afroamericana
L’any 2008, el Congrés dels Estats Units va atorgar a aquesta companyia el títol oficial
d’ambaixador vital de la cultura americana en el món. Un reconeixement recolzat per 23
milions d’espectadors a 71 països dels cinc continents.
L’Alvin Ailey American Dance Theater torna al Liceu una dècada després del seu recordat debut amb un variat programa –manifest del seu personal estil, combinació de la
singularitat de l’experiència cultural afroamericana i la dansa moderna desenvolupada
durant el s. XX a Estats Units. D’aquell programa, el públic recupera Revelations, la coreografia que s’ha convertit en la carta de presentació internacional de la companyia. A
aquesta peça mestra se li suma Festa Barroca, la reinterpretació de la sensibilitat del s.
XVII amb una dansa que significa tot un repte tècnic pels ballarins i Love Stories, un homenatge a l’històrica vinculació del ball amb la comunitat afroamericana. Una coreografia eclèctica que barreja el hip-hop amb la sensualitat caribenya, la dansa
contemporània amb les arrels africanes.

del 13 al 15 de setembre
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Alvin Ailey American Dance Theater

MERCAT DE LES FLORS
Tallers familiars al Mercat i estades artístiques
al Graner a la tornada de vacances
Per tancar l’estiu en moviment abans de començar el nou curs, oferim activitats per a tots els
públics impartits per professionals del moviment de diferents estils i àmbits:

Tallers familiars
Per a nenes i nens, mares i pares, àvies i avis… de 0 a 99!
Dissabte 8 de setembre: taller d’Omar Mesa, de DaTe Danza
Dissabte 15 de setembre: taller d’Enrique Cabrera, d’Aracaladanza
Dissabte 22 de setembre: taller de Claudia Moreso, de Nats Nus
Horari: d’11:00 a 13:00 hores
Lloc: Mercat de les Flors
Places limitades
Preu: activitat gratuïta. Cal formalitzar inscripció prèvia a través de la web del Mercat

Estades artístiques
Estada de dansa creativa, per a nens i nenes de 6 a 12 anys, amb la companyia Nats Nus
(www.natsnus.com)
Estada de flamenc contemporani, per a nens i nenes de 12 a 16 anys, amb Sonia Sánchez
(http://soniasanmar.blogspot.com.es/)
Taller de dansa intergeneracional, per a grans [mares, pares, àvies, avies, tiets, tietes] i petits fins
a 5 anys, amb la companyia DaTe Danza (www.datedanza.es)
Les estades tenen una durada de quatre dies, excepte el taller de Dansa intergeneracional, que
s’organitza en sessions diàries. Els creadors que imparteixen les estades mostraran el seu treball i compartiran amb els participants un fòrum sobre com es desenvolupa un procés de creació professional. També es farà seguiment 2.0 dels continguts que els tallers generin i es
facilitarà material educatiu complementari a les sessions de treball. A més, cada participant
rebrà un vídeo documental sobre les estades artístiques al finalitzar el taller.
Horari: de 9:30 a 13:30 hores (a excepció de l’estada de dansa intergeneracional,
de 10:00 a 12:00 hores)
Lloc: Graner
Places limitades
Preu de les estades: 45 € per participant
Preus reduïts: 50% de descompte a partir del 2n membre de la mateixa família; 25% de descompte per a nens ja inscrits a activitats artístiques del barri de La Marina; 15% per als titulars
del carnet de Biblioteques
Preu de cada sessió del taller de dansa intergeneracional: 3 € per participant
Més informació: info@granerbcn.cat

del 4 al 7 de setembre: tallers familiars
8, 15 i 22 de setembre: estades artístiques
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Mercat de les Flors

MERCAT DE LES FLORS
Espais en dansa
Un passeig pels llocs on es crea dansa a Barcelona
Vols visitar els tallers dels coreògrafs?
Vols veure com assajen les companyies?
Vols descobrir locals on veure ballar?
Vols conèixer les escoles?
T’agrada la dansa?
Dins la tercera edició de Dansalona, el Mercat de les Flors organitza, per segon any consecutiu,
l’activitat paral·lela “Espais en Dansa”.
Durant un cap de setmana, teatres, espais de creació, companyies, artistes i escoles de dansa,
obriran les seves portes per mostrar com es treballa la dansa desde totes les seves vessants i
estils. L’objectiu principal d’aquesta activitat és visibilitzar el treball que es fa a la ciutat i oferir
al públic una vivència personal de descoberta i acostament als artistes des de dins. Volem propiciar el contacte directe artista-públic en una activitat gratuïta que podrá seguir qualsevol persona interessada de forma lliure.
Els dies 14, 15 i 16 de setembre el públic trobarà activitats programades a una hora concreta
en cadascun dels espais participants. Serà un cap de setmana per a viure la dansa des de les
seves entranyes.

Més informació: www.mercatflors.cat/activitat/espaisendansa

14, 15 i 16 de setembre
III EDICIÓ

DANSALONA 2012

MERCAT DE LES FLORS
Itineraris
Coneix les escoles
09.45 - 19.30 Escola de Ballet Eulàlia Blasi
Jornada de portes obertes de l’escola amb classes gratuïtes de dansa clàssica
09.45 – Nivell inici (adults) amb Lali Mel·lo
11.00 – Nivell intermig (adults) amb Tatiana Yarojovets
13.30 – Nivell avançat (adults) amb Ángeles Lacalle
17.30 – Nivell elemental (nens 10-12 anys) amb Lali Mel·lo
18.30 – Nivell mitjà (a partir de 13 anys amb coneixements basics assolits)
(Es requereix inscripció prèvia a info@escoladeballet.com o 93 246 59 62)
17.00 - 19.00 Centre Maxime d’Harroche
Portes obertes de l’escola: visionat pel·lícula, taller de dansa en familia i visita a les instal·lacions (Aforament limitat. Es requereix
inscripció prèvia a cadascuna de les activitats al correu info@centromdh.com)
17.00 - 20.30 Eòlia, Escola Superior d’Art Dramàtic
7.30 – Presentació del nou projecte de l’escola a càrrec de Nuria Legarda, cap del Department Cos i Dansa, i Rosa Galindo, codirectora de l’escola
18.00 – Dansa clàssica-creativa (nens de 4 a 13 anys), amb Bàrbara Gardia
18.30 – Claquè i Body Percussion (nens de 5 a 13 anys), amb Basili González
19.00 – Dansa contemproània (adults), amb Anna Rubirola
19.30 – Dansa Jove (joves de 14 a 18 anys), amb David Marín20:00 – Balls de saló (adults) amb Marco Areddu
(Aforament limitat. Es requereix confirmació d’assistència a 93 319 23 97 o eolia@eolia.es)
18.00 - 00.00 Bailongu
Tasta el ball. Coneix el món Bailongu!
Classes gratuïtes de bollywood, country, comèdia musical, salsa, dansa del ventre, lindy hop, balls de saló… (Es requereix reserva
de plaça al ball o balls que es desitgin provar trucant al telèfon 932471602, de dilluns a divendres, de 17 a 22 h)
19.00 - 20.30 Varium
Classe d’iniciació a la dansa contemporània amb Anna Sánchez.
(Es requereix inscripció prèvia a variumdansa@hotmail.com o 93 203 13 01)

Divendres 14 de setembre
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Itineraris
Coneix els creadors
12.30 - 13.00 Increpación Danza al Centre Cívic Barceloneta
Assaig obert de l’espectacle Los salvajes + xerrada amb la companyia
16.30 - 17.30
Gran Teatre del Liceu
Demostració d’Alvin Ailey American Dance Theater (Aforament limitat a 70 persones. Es requereix inscripció prèvia a www.liceubarcelona.cat. L’entrada al recinte es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció. No es permetrà l’accés a persones no inscrites)
17.00 - 22.00 Area, Espai de Dansa i Creació
Jornada de portes obertes
17.00 -18.00 Com és la formació d’un ballarí de dansa contemporània i com són els processos creatius. Xerrada + visionat de vídeo
18.00 - 20.30 Muntatge d’un espai per a l’actuació i assajos generals
21.00 Divendres Obert de Recerca amb Mauro Barahona, Sylvia Martínez, Raquel Anguita, Sara Martín i Emma Riba.
(Aforament limitat a 80 persones)
17.30 - 16.30 IT Dansa al Mercat de les Flors
Coneix com es treballa el repertori de la companyia IT Dansa
18.00 - 20.00 El Palacete de la Boro
Vídeo-instal·lació de treballs performàtics dirigits per la coreógrafa Mercedes Boronat

Coneix els espais
18.00 - 19.00 Graner
Coneix com funciona un centre de creació per dins
20.00 Gran Teatre del Liceu
Programació Dansalona: Festa Barocca/Love Stories/Revelations, d’Alvin Ailey American Dance Theater (Espectacle de pagament)
21.00 Espai Dansat!
Programació Dansalona: Mobile/Evolution, de cia. Claire Cunningham (Espectacle de pagament)
21.00 Teatre Romea
Programació Dansalona: Al paso de un caballo andaluz, de La Cuadra de Sevilla (Espectacle de pagament).
21.00 Antic Teatre
Programació Dansalona: Nomarramón, de JorgeAlbuerne (Zirkus Frak) (Espectacle de pagament)
22.30 Teatre Gaudí
Programació Dansalona: Lulú, de Cia. Roberto G. Alonso (Espectacle de pagament)

Divendres 14 de setembre
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Itineraris
Coneix les escoles
10.30 - 12.30
Escola Ramon Solé
Classe de Laban Movement Analysis a càrrec d’Agustí Ros
(Es requereix confirmar assistència prèvia a escola@dansaramonsole.com)
17.00 - 19.00
Cia. i Escola de Ballet Carles Ibáñez
Coneix la dansa clàssica de la mà de Carles Ibáñez + Classe d’iniciació per a totes les edats
(Recomanació: dur roba cómoda)
18.30 - 20.30
Alas – Artes en Movimiento
Xerrada presentació de les activitats per a la temporada 2012-13 amb participació oberta (Treball dirigit a adults.
Es requereix comunicar assistència prèviament a oficina@alasbcn.com. Recomanació: dur roba cómoda)
19.30 - 21.00
Escola Lindy Hop
Taller swing en parella + Taller jazz-steps en solitari. (Es requereix inscripció prèvia a swing.og@gmail.com.
Recomanació: dur roba cómoda)

Dissabte 15 de setembre
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Itineraris
Coneix els creadors
11.00 - 12.00
Companyia Gataro
Sessió de dansa participativa amb l’estil de la companyia amb Bealia Guerra
(Per a tota la familia. Recomanació: dur roba còmoda)
11.00 -13.00
La Poderosa
Danses anònimes, de Sílvia Sant Funk (classe oberta per a tots els publics) + Cantinita diürna.
(Aforament màxim a la classe: 16 persones. Recomanació: dur roba còmoda)
11.30 -12.15
Teatre Gaudí
Presentació del Teatre Gaudí + fragment de l’espectacle Lulú, de Cia. Roberto G. Alonso + conversa amb el director de la companyia i els ballarins al voltant de com un personatge literari es representa mitjançant la dansa
11.00 - 13.30
Mercat de les Flors
Taller familiar per a nens i nenes, mares i pares, àvies i avis… de 0 a 99!
A càrrec d’Enrique Cabrera, coreògraf d’Aracaladanza.
(Places limitades. Es requereix inscripció prèvia a www.mercatflors.cat).
16.30 - 17.30
Seu Alta Realitat
Presentació dels projectes en curs i futurs de la companyia Alta Realitat + visionat de vídeos
19.30 -20.30
Espai Dansat!
Xerrada: “La dansa integrada: tencant barreres físiques”, amb la ballarina i coreógrafa escocesa Claire Cunningham (hi haurà traducció). Activitat inclosa dins la setmana de la Dansa Integrada

Dissabte 15 de setembre
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Coneix els espais
12.00 - 00.00
nunArt Guinardó
Marató d’espectacles en motiu de la inauguració d’aquest espai autogestionat (programació a www.nunartbcn.com).
Visites guiades a l’espai (14 i 20 h). (Preu: 5 €. La recaptació es destinarà a la millora d’aquest nou espai.
Entrada gratuïta si es regala una cadira)
17.00
Gran Teatre del Liceu
Programació Dansalona: Festa Barocca/Love Stories/Revelations, d’Alvin Ailey American Dance Theater
(Espectacle de pagament)
18.00 - 18.30
La Caldera
Visita guiada a càrrec d’Alexis Eupierre, director artístic de La Caldera.
18.00 - 18.30
APdC a la Fabra i Coats
El Backstage del Backstage, com es mou la dansa per dins. Visita a les instal·lacions de Fabra i Coats, fàbrica de creació +
xerrada sobre les activitats de l’Associació de Professionals de la dansa de Catalunya.
18.30
Teatre Romea
Programació Dansalona: Al paso de un caballo andaluz, de La Cuadra de Sevilla (Espectacle de pagament).
19.00, 21.30, 22.00 i 23.30 (aquest últim horari segons disponibilitat)
Tablao Flamenco Cordobés
Programació Dansalona: L’aristocràcia del flamenc (III), amb Pastora Galván, José Maya i Alfonso Losa al ball
19.30 - 20.15
Tablao flamenco Cordobés
Flamenco de patio. Els artistes improvisen com a forma d’escalfar abans de la funció.
21.00
Espai Dansat!
Programació Dansalona: Mobile/Evolution, de cia. Claire Cunningham (Espectacle de pagament)
21.00
Teatre Romea
Programació Dansalona: Al paso de un caballo andaluz, de La Cuadra de Sevilla (Espectacle de pagament).
21.00 - 22.00
Antic Teatre
Programació Dansalona: Nomarramón, de JorgeAlbuerne (Zirkus Frak) (Espectacle de pagament)
21.30
Gran Teatre del Liceu
Programació Dansalona: Festa Barocca/Love Stories/Revelations, d’Alvin Ailey American Dance Theater
(Espectacle de pagament)
22.30
Teatre Gaudí
Programació Dansalona: Lulú, de Cia. Roberto G. Alonso (Espectacle de pagament)

Dissabte 15 de setembre
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Coneix les escoles
11.00 -14.00
tragantDansa [educació i creació en moviment]
Xerrada informativa del nou programa de formació [inside Movement] a càrrec d’Olga Tragant + Tast de cursos Tardor
2012 (tècniques de moviment, practiques de creació, consciencia i senso-percepció i creativitat). (Aforament limitat.
Es requereix inscripció prèvia a info@tragantdansa.com amb nom i telèfon de contacte. Assumpte: tast cursos T12)
12.00 – 14.00
Local Tap Olé – Escola Luthier d’Arts Musicals – Luthier Dansa
Visita guiada per l’escola + classe oberta de claquè i ritme per a totes les edats. (Recomanació: dur roba cómoda)
12.30
Poble Espanyol
Programacio Dansalona: Embrossa’t, de Cia. Addaura Dansa (Per a tota la familia. Espectacle de pagament)
17.00 - 19.00
Lesya Starr Dansa Oriental
Taller d’iniciació a la dansa oriental + mostra de coreografia (Aforament limitat a 20 persones.
Recomanació: dur roba cómoda i mocador per als malucs)

Coneix els espais
18.00 - 20.30
Lindy Ciutadella
Lindy al Parc. Organitza: BCNSwing, Associació de Balls de Swing de Barcelona

Diumenge 16 de setembre
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Coneix els creadors
18.30
Teatre Romea
Programació Dansalona: Al paso de un caballo andaluz, de La Cuadra de Sevilla (Espectacle de pagament).
19.00, 21.30, 22.00 i 23.30 (aquest últim horari segons disponibilitat)
Tablao Flamenco Cordobés
Programació Dansalona: L’aristocràcia del flamenc (III), amb Pastora Galván, José Maya i Alfonso Losa al ball
20.00
Teatre Gaudí
Programació Dansalona: Lulú, de Cia. Roberto G. Alonso (Espectacle de pagament)
20.00 - 21.00
Antic Teatre
Programació Dansalona: Nomarramón, de JorgeAlbuerne (Zirkus Frak) (Espectacle de pagament)
21.00 - 22.00
Antic Teatre
Open-up, reflexió dels artistes amb el públic després de l’espectacle Nomarramón, de Jorge Albuerne
(amb retransmissió en streaming a través de www.tea-tron.com/teatron/TVTRON.do)

*Totes les activitats són gratuïtes a excepció dels espectacles pels quals s’especifica (Programació Dansalona).
Fes còrrer la noticia! #espaisendansa

Diumenge 16 de setembre
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LA MERCÈ 2012
Barcelona canta i balla
Swing, lindy-hop, Bollywood, la zumba... No hi ha estil de ball que falti en aquest escenari, on podreu
recórrer la història de la dansa passant per tota mena d’estils i guiats pels millors especialistes de
cada disciplina: des de Guillem Alonso (swing) a Lys Moya (zumba), Eulàlia Ribalta (Bollywood) o els
professionals de Bailongu (salsa i balls d’envelat). Prepareu-vos per a un viatge d’estil “vintage”
per la història del ball en el que també us acompanyaran els actors-presentadors David Piñol, Alexandra i Sergi Ots, i les imatges que ha creat Jordi Pont. Però, atenció, perquè aquest escenari l’han
posat per a vosaltres. I és que aquesta pantalla gegant de leds és una mena de gran karaoke on podreu cantar i ballar. Per cert, ja us heu après la lletra i la coreografia de la cançó de la Mercè? Doncs
és ben fàcil, deixeu que us les ensenyin les seves autores, el grup The Mamzelles.
Parc de la Ciutadella
Dissabte, 22, diumenge, 23 i dilluns, 24 de setembre
Tot el dia

22, 23 i 24 de setembre
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POBLE ESPANYOL
Embrossa’t Cia. Addaura Dansa
Guió: Teia Moner i Cristina Bertran
Direcció artística: Teia Moner
Ballarins: Cristina Bertran, Olaya White, Gerald Sommier, Carles Arqué
Ballarina col·laboradora: Giuliana Bendezú
Coreografia: Juan Carlo Castillo
Assessorament coreogràfic: Eugenia Morales
Llums: Carlos Rueda
So: Miquel Espinosa
Construcció atrezzo, titelles i escenografia: Cristina Bertran i Teia Moner
Veu nena: Miriam Rosell
Assessorament màgic: Brando i Silvana
Vestuari: Carles Arqué
Realització vestuari: Goretti i Sombrereria Mercadé
Producció: TEIA MONER SCCL
Agraïments a l’Arnau Vilardebó i PlanD, Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i Fundació Joan Brossa

Sobre l’espectacle:
El present espectacle neix de la inquietud per voler explorar i experimentar la fusió entre la poesia d’avantguarda amb la dansa contemporània i tot plegat fer-ho arribar als nostres infants.
És un espectacle basat en la poesia visual de Joan Brossa on es barregen dansa, màgia, objectes, projeccions, titelles i ombres. Una investigació que ens porta a encaixar-ho tot sense perdre
el significat que l’autor vol transmetre en cadascuna de les seves obres.
Hem reunit un grup de creadors joves recolzats per artistes veterans.
A l’explorar el fantàstic món de Brossa, hem vist que darrere de cada obra hi ha una particularíssima visió del món, de la societat, on ens ofereix la possibilitat de descobrir nous camins plens
de paral·lelismes. Hem descobert que Brossa vol que fem una reflexió sobre la relació que les paraules estableixen amb les coses. Les coses són les paraules i les paraules són les coses. D’alguna manera, jugant amb les metàfores fa meta poesia i metallengua.
La dificultat d’expressar amb paraules el que signifiquen les coses, porta a Brossa a utilitzar la
imatge o l’associació entre objectes com a substitut del poema, tot oferint una representació objectual lúdica i irònica.
Un dels elements que hem escollit són les lletres de l’alfabet. Primer, perquè els infants, a les escoles s’inicien en l’aprenentatge d’aquestes i els són summament familiars. I segon, perquè les
lletres són molt significatives a l’obra de Brossa. Ho són tant, que aquestes poden significar per
elles mateixes i passar a ser portadores de valors expressius ben diversos. D’ entre totes, la lletra A és la més reiterada, posat que és la primera lletra de l’alfabet i, per tant, és la porta per on
entra la literatura.
Totes les poesies que hem triat suggereixen un tipus de moviment. Tot i que en l’obra original són
estàtiques, hem investigat quin tipus de llenguatge i moviments són els més adients per a cadascuna d’aquestes obres per oferir el dinamisme adequat.
Horaris: diumenges a les 12,30 h

2, 9, 16 i 23 de setembre
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Embrossa’t

TEATRE ROMEA
Memorias de un caballo andaluz
Un sueño flamenco-taurino
de Salvador Távora
La Cuadra de Sevilla
Sobre la companyia
La Cuadra apareix al panorama escènic espanyol a finals de 1971. Sota la
direcció de Salvador Távora, La Cuadra assumeix una postura estètica i
social contra la manipulació folclòrica de la cultura andalusa i es converteix en un fenomen singular i aïllat. Távora, recolzant-se en les més profundes manifestacions del viure quotidià del poble andalús, elabora un
llenguatge peculiar que, potser, es podria definir com una poètica física
dels sentits, sense recórrer a la paraula com únic mètode de comunicació i en el qual s’introdueix entre altres molts elements extrateatrals, el
risc com exponent d’un compromís veritable, i on el ritme regeix en tot
moment els temps dramàtics.
En 25 anys, Salvador Távora ha creat per a La Cuadra dotze espectacles
que han estat portaveus d’una cultura específicament andalusa, portant la
seva manera de sentir, les seves emocions al llarg de més de 3.000 representacions, davant de 2.000.000 espectadors aproximadament, a 30
països i a 126 festivals internacionals. Sense cap mena de dubte, la particularitat d’aquest llenguatge teatral, clàssic ja, de Távora, i la veritat que
transmeten els espectacles són els factors que han permès a la companyia romandre en activitat al llarg de tants anys, d’eixamplar el seu horitzó
i unir la seva veu amb la de tots aquells que amb la seva vida i art van
donar forma als signes de la Cultura Mediterrània.

de l’11 al 24 de setembre
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Al paso de un caballo andaluz

ESPAI DANSAT (SAT!)
Taller de dansa integrada
amb Laura Jones
Curs de dansa integrada amb Laura Jones assistida per David Willdridge. Després d’haver treballat amb altres companyies de dansa integrada inclosa la
companyia d’Ohio Dancing Wheels, Laura Jones va començar a ballar amb
StopGAP a partir del 2001.
Va patir una paràlisi en acabar la secundària però va esdevenir la primera persona en complir tots els requisits del nivell A de dansa en una cadira de rodes,
i va decidir acceptar formar part de StopGAP enlloc de prendre estudis universitaris.
A banda de la seva feina a StopGAP, la Laura va desenvolupar els seus coneixements de coreografia i edició a Dance for Camera, amb un premi de DadaSouth. El treball audiovisual de la Laura s’ha vist a Channel Five. Entre els anys
2005 i 2006 va actuar en dos projectes liderats per la coreògrafa Caroline Bowditch, va formar part del consell assessor de la Fundació CandoCo i al 2006 es
va unir a l’equip de mestres del People Moving Project amb Jo Parks. La Laura
també va ballar en un projecte dirigit per Jo Parks al 2009, que la va dur actuar a Alemanya.
La Laura creu que tots els ballarins mereixen ser respectats, encoratjats i integrats, més enllà de la seva edat o habilitat. Creu que la integració és important ja que tothom aporta diferents qualitats i forces al grup i confia en que és
important mirar de donar el màxim d’un mateix.
Preu: 50 euros (places limitades)
Reserves al 93 345 79 30 ó a admin@sat-teatre.cat
Taller dirigit a persones amb i sense discapacitat
Amb la col·laboració de British Council, Fundació La Caixa
i el Mercat de les Flors

Del 10 al 14 de setembre
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ESPAI DANSAT (SAT!)
Mobile / Evolution
Companyia: Claire Cunningham
Idea i creació: Claire Cunningham
En col·laboració amb: Jess Curtis (intervencions coreogràfiques), Davey Anderson (text), Jonothan Campbell (disseny aeri), Matthias Herrmann (música),
Mish Weaver (coreografia aèria), Emily Leap (entrenadora aèria), Jennie Loof
(vestuari), Nigel Dunn (edició de so).
Sobre l’espectacle:
-Mobile és un solo de dansa integrada que combina dansa, text i elements aeris
i esculturals. Inspirada en el treball d’Alexander Calder, l’escultor que inventava
mòbils, es tracta d’un treball ple d’històries en equilibri, penjant, oscil·lant, al
voltant d’un element: les crosses.
-Evolution és un solo que explica la història biogràfica del viatge de la Claire en
l’aprenentatge de la dansa, paral·lelament a la història d’intervencions mèdiques que ha experimentat al llarg de la seva vida. En particular, parla de com
el seu propi cos ha canviat i s’ha anat desenvolupant.

Horaris: divendres i dissabte a les 21 h.
Preu: 15 euros

14 i 15 de setembre
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Mobile / Evolution

TABLAO FLAMENCO CORDOBES
Només flamenc
Tipus de dansa
Contemporània, performance, clàssica, claqué, ﬂamenc

Repartiment
Ball: Carlos Carbonell, Hugo López, Iván Alcalá, Abel Harana, Claudia Cruz,
Gema Moneo, Irene La Sentío.
Cant: Manuel Tañé, El Coco, El Bocaíllo.
Guitarra: David Cerreduela, Israel Cerreduela i el Tuto.

Sobre l’espectacle
L'espectacle "Només ﬂamenc", al mes d'agost, obre l'escenari de Cordobés a les
joves promeses que ja són reconegudes per a l'aﬁcionat, però que encara no ha
transcendit al gran públic. Apareixen emparats al cant i a la guitarra per 'cantaores' com Manuel Tañé o El Coco, i guitarristes com David i Israel Cerreduela
o El Tuto, que en canvi, ja tenen un prestigi tan consolidat com es mereix, una
qualitat que es pot igualar, però no millorar.

Horaris: 19 h, 21.30 h, 22 h, i 23.30 h. (aquest últim segons disponibilitat)
Preu: 39 € (espectacle + consumició)

De l’1 al 31 d’agost
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Només flamenc

TABLAO FLAMENCO CORDOBES
L’aristocràcia del flamenc (III)
Tipus de dansa
Contemporània, performance, clàssica, claqué, ﬂamenc

Repartiment
del 8 al 20 de setembre
Ball: Pastora Galván, José Maya, Alfonso Losa
Cant: Guadiana, Manuel Tañé, Ramón El Portugués, El Coco
Guitarra: David Cerreduela, Israel Cerreduela, El Tuto
del 21 al 28 de setembre
Ball: Pastora Galván, Antonio "El Farru".
Cant: Guadiana, Manuel Tañé, Ramón El Portugués, El Coco
Guitarra: David Cerreduela, Israel Cerreduela, El Tuto

Sobre l’espectacle
'L'Aristocràcia del Flamenc III' dóna continuïtat a un cicle iniciat ja fa dos anys,
a l'empara del qual es convida a aquests artistes d'importància capital per al
ﬂamenc i els situa a l'Olimp de l'Aristocràcia del Flamenc. De la mà de Pastora
Galván i d'Antonio "El Farru", aniran a Cordobés els seus col·legues més il·lustres: Joselito Romero, Alfonso Losa... i alguna sorpresa més. Al cant, destaca
la participació de Guadiana, en plena estrena del seu nou disc. Cada any aquest
cicle ha tingut un éxit rotund i unes crítiques extraordinàries per la transcendència dels seus protagonistes. Ningú hauria de perdre's l'oportunitat de gaudir d'aquests monstres en el marc del 'tablao', on es troben en el seu perﬁl més
intens i pur.

Horaris: 19 h, 21.30 h, 22 h, i 23.30 h. (aquest últim segons disponibilitat)
Preu: 39 € (espectacle + consumició)

Del 8 al 28 de setembre
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L'aristocràcia del flamenc (III)

TARANTOS
10è San Miguel MasiMas Festival
Agost

30 minuts de flamenc:
A media luz
Tipus de dansa
Flamenc
Repartiment
Luis de Luis baile, Sara Flores cante, José Andrés toque, Juan Cortés toque
Sobre l’espectacle
Fill del tocaor Luis de la Chica, el granadí Luis de Luis va aprendre de forma autodidacta l’art del ﬂamenc en el context d’una prestigiosa nissaga de la ciutat
de l’Alhambra. Luis atresora un llarg currículum amb col·laboracions amb ﬁgures de la categoria d’Eva la Yerbabuena, Antonio Andrades, Patricia Guerrero, Belén Fernández o el Indio Gitano. Ha compartit cartell amb Sara Baras,
Javier Barón, Enrique Morente i Farrukito, i ha actuat a països com Austràlia,
Alemanya, Àustria, el Japó, França o els Països Baixos. Luis de Luis recala ara
al Tarantos per conformar un cuadro sublim en companyia d’alguns dels millors ﬂamencs de la ciutat.
Horaris i preus
Cada dia del mes d’agost a les 18.30 h, 19.30 h i 20.30 h
Web: 6€ / Taquilla: 8€
Plaça Reial 17
Tel. 93 319 17 89
www.masimas.com

De l’1 al 31 d’agost
III EDICIÓ

DANSALONA 2012

TARANTOS
10è San Miguel MasiMas Festival
Agost

30 minuts de flamenc:
Karime Amaya
Tipus de dansa
Flamenc
Repartiment
Karime Amaya baile, Joaquim “Duende” cante, Raúl Levia cante
Juan de Julia” cajon, El Tati toque, Puchero toque, Iñaki Márquez baile
Sobre l’espectacle
Es diu Karime Amaya, va néixer a Mèxic i, com podeu deduir pel seu cognom,
pertany a la gloriosa nissaga dels Amaya. No en va, és neboda-néta de la gran
Carmen Amaya. Volia ser veterinària però van poder més les seves arrels ﬂamenques —de ben petita ja distingia tots els pals del gènere— i, amb 12 anys,
va començar a formar-se com a bailaora a l’acadèmia que la seva família havia
muntat a Mèxic D.F. La ﬁlla de la Winy va fer el salt a Espanya de la mà del bailaor Antonio Canales. Des de llavors, Karime Amaya ha actuat als tablaos més
prestigiosos del país i ha col·laborat amb artistes com Manuela Carrasco. El
seu és un art après a la diàspora, però ﬁdel a la tradició, com el de la llegendària bailaora del Somorrostro Carmen Amaya. (*)
Horaris i preus
Cada dia del mes d’agost a les 21.30 h, 22.30 h i 23.30 h
Web: 6€ / Taquilla: 8€

De l’1 al 31 d’agost
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Karime Amaya

TARANTOS
30 minuts de flamenc
Setembre
Tipus de dansa
Flamenc
Potser més que cap altre música, la força del ﬂamenc s’experimenta quan es
viu en directe, en el marc d’un petit tablao i a tocar dels cantaores i bailaores
que es deixen l’ànima a sobre de l’escenari. Per això, si mai has gaudit d’aquest art a primera línia, t’animem a visitar els Tarantos, una sala on cada nit
algunes de les millors formacions de ﬂamenc del nostre país es donen cita
per deixar bocabadat el públic, per embolcallar-lo en un mar de sensacions
plàstiques, sonores, cromàtiques i rítmiques.

Montse Cortés
Montse Cortés cante, Eli Santiago cante, Raúl Levia cante, Jordi Gaspar bajo,
Eduardo Cortés toque, José de Mode cajón, David Paniagua baile

De l’1 al 8 de setembre
Horaris i preus
A les 20.30 h, 21.30 h i 22.30 h. Preu: 10€

Son de tacón
Miguel Fernández cante, Emilio Pérez toque, Oriol Guerrero flauta,
José M. Cabezas cajón, Laura Gallego baile, Toni Moñiz baile

9, 16, 23 i 30 de setembre
Horaris i preus
A les 20.30 h, 21.30 h i 22.30 h. Preu: 10€

Son de aquí
Raúl Levia baile, Mónica Navarro cante, Puchero toque, Lua palmas,
Eva Santiago baile, Isaac Barbero baile, Olga Llorente baile

10, 17 i 24 de setembre
Horaris i preus
A les 20.30 h, 21.30 h i 22.30 h. Preu: 10€
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TARANTOS
30 minuts de flamenc
Setembre
Tipus de dansa
Flamenc

Som caliu
Tipus de dansa
Flamenc i rumba catalana
Xavi Clota cante i toque, Ignaci Cama toque i voces, Agustín Espín bajo i voces,
Manolo Benítez cajón, voces i percusiones, Didac Sauret bongos i voces

6, 13, 20 i 23 de setembre
Horaris i preus
A les 20.30 h, 21.30 h i 22.30 h. Preu: 10€

Chanela
Salao cante, Pau Vallet toque, Ignaci Cama toque, David Domínguez cajón,
Agustín Espín bajo, Sara Barrero baile, Cristina Chacón baile

11, 18 i 25 de setembre
Horaris i preus
A les 20.30 h, 21.30 h i 22.30 h. Preu: 10€

Aire y soniquete
Joaquim “Duende” cante, Raúl cante, Salva Sánchez cajón,
Isaac Barbero baile, Pili Rodríguez baile.

12, 19 i 26 de setembre
Horaris i preus
A les 20.30 h, 21.30 h i 22.30 h. Preu: 10€
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TARANTOS
10è San Miguel MasiMas Festival
Setembre
Tipus de dansa
Flamenc

Momentos de tablao
Raúl Levia baile, Raúl cante, Eduardo Cortés toque, Yolanda Cortés baile

13, 20 i 27 de setembre
Horaris i preus
A les 20.30 h, 21.30 h i 22.30 h. Preu: 10€

Babel
David de José cante, Manuel León flauta, Rafael Fernández toque,
Agustín Espín bajo, Lucas Balbo cajón, Eva Santiago baile, Nacho Blanco baile

14, 21 i 28 de setembre
Horaris i preus
A les 20.30 h, 21.30 h i 22.30 h. Preu: 10€

Juan de Gloria
Mónica “Chicuela” cante, Puchero toque, Juan de Julia cajón, Gloria Palos baile,
Juan Mateo baile

15, 22 i 29 de setembre
Horaris i preus
A les 20.30 h, 21.30 h i 22.30 h. Preu: 10€
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Montse Cortés

Som caliu

TEATRE TANTARANTANA
Festival TANTAdansa 2012
(VIII Cicle de Dansa i Teatre físic)
+ 10è Circuito de la red de teatros alternativos
Dates: del 19 de setembre al 14 d’octubre
Horaris: de dimecres a dissabte: 21h – Diumenge: 19h
Preu: 13€

Sed Erosiona
Dates: 19 i 20 de setembre
Companyia: La Phármaco (Andalusia)
Coreografia i interpretació: Maryluz Arcas
Ni ogros ni princesas
Dates: 22 i 23 de setembre
Companyia: Provisional Danza – Carmen Werner (Comunitat de Madrid)
Direcció artística i coreografia: Carmen Werner
Intèrprets: Alejandro Morata i Carmen Werner
Mala suerte o falta de talento
Dates: 26 i 27 de setembre
Mopa Producciones (Andalusia)
Circuito de la Red de Teatros Alternativos 2012
Direcció: Fran Torres
Intèrprets: Raquel Luque, Eloisa Cantón, Roberto Martínez i Juan Luís Matilla
2 o 3 preguntas
Dates: 29 i 30 de setembre
Companyia: Alicia Soto – Hojaresca (Castilla Lleó)
Direcció, creació multimèdia, coreografia i intèrpret: Alicia Soto

Del 19 de setembre al 14 de octubre
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TEATRE TANTARANTANA
Festival TANTAdansa 2012
(VIII Cicle de Dansa i Teatre físic)
+ 10è Circuito de la red de teatros alternativos
Estimada ventafocs
Dates: 3 i 4 d’octubre
Companyia: Olga Álvarez – LaTaimada (Catalunya)
Creació, coreografia i interpretació: Olga Álvarez
I tots els altres + I think you should wear something green
Dates: 5 i 6 d’octubre
Companyia: Mireia de Querol (Catalunya) / Mireia de Querol & Ariadna Estalella
(Catalunya)
Creació, coreografia i interpretació: Mireia de Querol i Ariadna Estalella
Intimidad. Estudio 1
Dates: 10 i 11 d’octubre
Companyia: Cia Vero Cendoya (Catalunya)
Direcció: Vero Cendoya
Creació i interpretació: Vero Cendoya i altres intèrprets per definir
Elegantly Wasted
Dates: 13 i 14 d’octubre
Companyia: Cia Nadine Gerspacher (Catalunya)
Idea i direcció: Nadine Gerspacher
Intèrprets: Nadine Gerspacher, Anna Fontanet, Helena Canas
Figurants: Milos Verdejo, Mariano Verdejo, Alberto Fuentes, Marc Sans Coëffard,
Bernabé Rubio Garcia, Tim Harrold, Ivan Knight, Isaac Lázaro, Rai Homs, Ros
Muscarella
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LA VILLARROEL
Lugares extrañamente desastrosos
(Premi Ciutat de Barcelona 2011)

de la Cia Thomas Noone Dance
Coreògraf: Thomas Noone
Ajudant coreogràfic: Nuria Martínez
Música i interpretació: Jim Pinchen
Il·luminació: Enric Alarcón
So: Omar Merino
Ballarins: Silvia Albanese, Javier G. Arozena, Alba Barral,
Arnau Castro, Jerónimo Forteza, Elena Montes
Comunicació: Sara Esteller
Durada: 60 minuts

Sobre l’espectacle:

El camí envers el desastre
A l’escenari hi ha tres parelles i un músic. Cadascuna d’aquestes parelles balla la seva relació, les seves emocions. Comparteixen cert sentit d’un imminent desastre, una dansa dinàmica i explosiva i un intens llenguatge expressiu. Lugares...compta amb una música
original del compositor i intèrpret anglès: Jim Pinchen.
Els elements escenogràfics eludeixen a aquesta ruta envers el desastre comesa per sis
ballarins. Thomas Noone ha volgut amb aquesta peça fer atenció a aquelles situacions que
irrevocablement ens precipiten envers al caos, encara que no és una peça melancòlica sinó
més aviat irònica i impregnada amb l’ humor que caracteritza les seves obres. Una dansa
de múltiples riqueses, amb un dinàmic sentit del ritme, un ús extrem dels recursos del cos
i amb la precisió habitual de les propostes del coreògraf i ballarí britànic, resident a Barcelona des de fa 15 anys.

Del 14 al 26 d’agost
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LA VILLARROEL
Dios Menguante
(Premi Ciutat de Barcelona 2010)

En el marc del 20è aniversari de la Cia de Mar Gómez
Direcció artística: Mar Gómez
Direcció coreogràfica: Xavi Martínez
Intèrprets:
Xavi Martínez
Mar Gómez
Escenografia: Joan Jorba
Vestuari: Mariel Soria
Il·luminació: Sandra Caballero
So: Mar Gómez i Xavi Martínez
Producció: Cia. Mar Gómez i Valen Closas
Sobre l’espectacle
La tasca de fer la bugada, d’estendre i recollir a ple sol, pot resultar tediosa.
Però, com a mínim, gaudeix del privilegi de ser previsible i poc arriscada. Tot i
així, en un lloc àrid i solitari solcat pels fils d’un estenedor, sempre pot aparèixer algú que alteri aquesta quotidiana (i avorrida) tranquil·litat.
Aquest és el punt de partida per a narrar la història que s’explica a Dios Menguante, la història d’una trobada imprevista entre una dona temperamental i un
xic somniadora i un home capficat en les seves contradiccions que decideix fer
una pausa en el seu camí. Aquesta aturada, tanmateix, suposarà un nou viatge
en companyia, intens, sense destinació prèvia, i, per sobre de tot, sense bitllet
d’anada i tornada.
Amb sentit d’ humor i comptant amb l’imaginari visual i sonor del cinema neorrealista italià, a Dios Menguante es presenta una història en què es mostra la
vulnerabilitat de l’ésser humà enfront les seves emocions. Si l’amor no ens
provoqués perplexitat, si no ens deixés tan lents de reflexes, potser tot a la
vida seria més fàcil. Molt més fàcil.

Del 28 d’agost al 9 de setembre
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Dios Menguante

Premsa Dansalona
Blanca de Carreras / Jordi Bou
prensa@focus.cat
Tel. 93 485 13 77

Amb el suport de

-18 módulos

Amb la col·laboració de

TR3SC

+18 módulos
Venda d’entrades

