
Dia 
Internacional 

de la Dansa

Programa dia 28 d’abril

LECTURA DEL MANIFEST INTERNACIONAL DE LA DANSA 2017
IT-FLASHMOB 2017

 Atri de l’Institut del Teatre en un escenari obert

ESPECTACLE “BETROFFENHEIT” 
de les companyies Kidd Pivot i Electric Company

 Mercat de les Flors

20:00

Programa dia 27 d’abril
INAUGURACIÓ MINIFEST TERRITORI ESTUDIANT
Festival amb actuacions de dansa i teatre creades pels estudiants de l’IT

 Atri de l’Institut del Teatre

15:00 

ACTUACIÓ DE L’ALUMNAT 
de les escoles de dansa de l’Institut del teatre
PROPOSTES COREOGRÀFIQUES I TALLERS LLIURES 
del Conservatori Professional de Dansa i de la Companya ITDansa

 Atri de l’Institut del Teatre

11:30

15:00 

CLASSE DE DANSA AFRICANA
Masterclass amb Aïda Colmenero Díaz, tècnica Germaine Acogny

 Institut del Teatre

12:00 - 15:00 

ESPECTACLE WADRAS 
Coreografia de Montse Sánchez i Ramón Baeza amb 30 ballarins de la companya ITDansa i del Conservatori

 Atri de l’Institut del Teatre en un escenari obert

18:00 

Espectacle de pagament  
Entrades a www.mercatflors.cat

“Som gent que creiem en allò que ens mou. Apassionats per la dansa que ens uneix i ens fa més forts. Som facilitadors d’un 
art integrador, amb un llenguatge universal que potencia el diàleg i la capacitat d’interrelació. Amb capacitats d’autogestió, 
d’esforç, sacrifici i disciplina. Som persones amb capacitat de relació i de comunicació. Positius. Alliberadors d’una força  
interna que ens ajuda a viure millor. Som un gran antídot als antidepressius. Gent valenta i carregada d’il·lusions.”

“Som Dansa. Som Professionals De La Dansa”

Programa  

27 - 29  
d’abril 2017
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Totes les activitats són gratuïtes

Organitza: Participa:

Conservatori Professional de Dansa, EESA/CPD

Conservatori Superior de Dansa CSD
Conservatori Professional de Dansa, EESA/CPD



Programa dia 29 d’abril

DANSA URBANA 
amb Íria Llena 
Taller d’iniciació amb el treball de dife-
rents passos que després s’incorporaran 
a una petita coreografia. Obert a tothom 
amb ganes de descobrir noves maneres 
d’interpretar la música i ballar en grup.  

 Institut del Teatre

TREBALL DE PERCEPCIÓ GRUPAL 
amb Jordi Soler 
Taller inclusiu, adreçat a totes les edats, gèneres i diver-
sitats funcionals on es treballarà la percepció de l’espai 
escènic i es treballarà una coreografia en grup.

 Institut del Teatre

CONTEMPORANI 
amb Bebeto Cidra 
Apropament a la tècnica del ballarí i 
coreògraf Bebeto Cidra, amb treball de 
diferents seqüències que ens exposa-
ran a  diverses mecàniques, qualitats i 
energies. Obert a tothom amb ganes 
de tastar la dansa contemporània.

 Institut del Teatre

BOLLYWOOD  
amb Federica Sestu 
Aprèn passos de dansa Bollywood i 
mudras (moviments de mans) com els 
de les estrelles del cinema de Bombai. 
Curs adreçat a tots els públics.

 Institut del Teatre

AFROCARIBENY 
amb Vianna Asencio 
Treballa la coordinació, la respiració, la consciència del cos i 
la flexibilitat a ritme de tambors. Escalfament amb ball, seguit 
d’estiraments de ioga i una petita coreografia. Es recomana 
portar faldilla llarga i ampla i anar sense calçat.

 Institut del Teatre

Dia 
Internacional 

de la Dansa

ESPECTACLE “BETROFFENHEIT” 
de les companyies Kidd Pivot i Electric Company

 Mercat de les Flors

CONCERT I FESTA DE CLOENDA DEL MINIFEST 
amb Dúo Fácil

 Atri de l’Institut del Teatre en un escenari obert

12:00 
XERRADA 
COL·LOQUI AMB 
L’AUTOR I CO-
CREADOR DE 
L’ESPECTACLE BE-
TROFFENHEIT, 

Joanthon Young 
de les compa-
nyies Kidd Pivot i 
Electric Company 
Theatre. 

  Aula P4S5  
    Institut del Teatre

10:00 - 11:00

11:30 - 12:30

15:00 - 16:00

16:30 – 17:30

17:30 

20:00

FLAMENC 
amb Aloma de Balma 
S’aprendrà el ritme, el compàs i 
s’assajarà una petita coreografia. 
Obert a tothom, sense necessitat de 
coneixements previs de Buleria.

 Institut del Teatre

DANSA CLÀSSICA 
PER A ADULTS 
amb Sílvia Paretas 
Taller de dansa clàssica per a 
principiants amb exercicis a la 
barra i al centre. 

 Institut del Teatre

13:00 - 14:00

22:00

ESPECTACLE MINIFEST / PROTOCOL#3, D’EMPIRIC 
dirigit per Sonia Fernández i Anna Romaní 
Un espai de creació, obert a tots. És la mostra del resultat de la sessió de treball duta a terme durant el dia.

 Atri de l’Institut del Teatre en un escenari obert

18:00 ESPECTACLE “ZENITH – EXCERPT” 
del CSD Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre
Coreografia: Maria Campos i Guy Nader, Intèrprets: Anna Barroso,  Albert Bassas, Uxía Pérez  i Marta Reguera, Música: Mikel Zudaire i Ilia Mayer. 

 Atri de l’Institut del Teatre en un escenari obert

LECTURA DEL MISSATGE I BRINDIS PELS 30 ANYS DE L’AP  C
 Atri de l’Institut del Teatre en un escenari obert

DANSA AMB ELS MÉS PETITS  
amb Yurena Ruiz 
Taller per a nens d’1 a 3 anys acompanyats d’un adult 
on es ballarà des de diferents dinàmiques: amb rit-
mes, contacte, veu, l’espai, la psicomotricitat... 

 Institut del Teatre

CONSCIÈNCIA CORPORAL
amb Laia Duran
Taller per obtenir un ple coneixement corpo-
ral a partir d’imatges dels diferents sistemes 
anatòmics, gaudint del moviment i sortint 
renovat de la sessió. Obert a tothom qui vul-
gui explorar el seu cos a través del moviment.

 Institut del Teatre

BACHATA 
amb Jordi Pelegrí  
i Tania Mesa 
Classe oberta a tots els que 
vulguin iniciar-se en aquest 
ball ple de sentiment i 
passió d’origen dominicà.

 Institut del Teatre

DANSA JAZZ 
amb Karina Amato 
Es donaran eines per relaxar el cos i corregir males 
postures mentre es fa una introducció a la tècnica 
Simonson nivell principiant. També es treballarà en 
combinacions de passos per ballar. Adreçat a tothom.

 Institut del Teatre

CONTEMPORANI “VULL BALLAR”
amb Joana Rañé 
Dirigit a qui vulgui fer un tastet de què significa una 
classe de dansa contemporània. Amb escalfament, cen-
tre, terra, diagonals i coreografia. Una classe de bàsics 
de dansa contemporània per no parar de ballar.

 Institut del Teatre

CONTEMPORANI AMB  
INFLUÈNCIA MARCIAL 
amb Junyi Sun 
Assaig d’una petita frase coreogràfica basada en l’energia de les arts 
marcials i centrada en la precisió, la dinàmica, la qualitat de moviment i el 
ritme. Dirigit a interessats en el cos i el moviment, amb experiència prèvia.

 Institut del Teatre

CONTEMPORANI
amb Rachel Thew 
Es treballaran elements bàsics 
del ‘vocabulari’ de la dansa 
clàssica i contemporània men-
tre es treballa una coreografia 
curta.

 Institut del Teatre

 Consulteu l’aula assignada al taulell  
    d’informació el mateix 29 d’abril

Totes les activitats són gratuïtes

Espectacle de pagament  
Entrades a www.mercatflors.cat

CLASSES OBERTES Activitats gratuïtes organitzades per l’APdC. Aforament limitat. 
Més informació i inscripcions a www.dansacat.org
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L’APdC rep el suport de:


