
VOTEU ELS TALLERS DE FORMACIÓ
PER A SOCIS I SÒCIES DE L’APdC

Un dels pilars de l'activitat de l'APdC és la formació, pensada per a què els nostres 
socis i sòcies puguin complementar els seus coneixements, intentant que l'oferta 

abasti el màxim d'àmbits professionals de la dansa.

L’associació va obrir una convocatòria de propostes de tallers entre totes les persones 
associades amb l’objectiu de poder oferir formacions impartides per elles mateixes i 

que responguin als interessos del teixit associatiu de l’APdC.

Aquí trobareu la informació de les 20 propostes rebudes. Són tallers enfocats a 
diferents àmbits de la dansa (entrenaments, creació, salut, educació, comunitat... des 

d’una mirada teòrica o des de la pràctica). Podeu votar el que més us interessi a 
través d’aquest enllaç.

Les dues propostes més votades es duran a terme al 2022 (dates i horaris a pactar 
amb el formador/a).

El termini de votacions acaba el 12 d’abril a les 23.59h. 

https://forms.gle/2XDDymhsMZrrCLW89


Taller Professor/a Durada Pàgina

1. AUTO INVESTIGACIÓ DE MOVIMENT INFINIT Sébastien Mari 8h 3

2. BALLA’M: DANSA CREATIVA A L’AULA Marta Dalmau 6h 4

3. CINEMÀTICA DEL NOSTRE MOVIMENT I LES SEVES VARIANTS Empara Rosselló 8h 5

4. CLAQUÉ PRINCIPIANTS Guillem Alonso 6h 6

5. FISIOTERÀPIA PER LA DANSA: TÈCNIQUES D’AUTOTRACTAMENT Laura Campaner 8h 7

6. FLAMENC&TXA Meritxell Puvill 8h 8

7. FLAMENC AMB ACOMPANYAMENT Inmaculada Freire 8h 9

8. FOLCLORE FURIOSO
Bruno Ramri / Pol 

Jiménez
8h 10

9. FOTOGRAFIA I VÍDEO ORIENTADA A LA DANSA. TEROIA I PRÀCTICA, TOT EL QUE 

PODEM FER. LA CÀMERA ÉS EL MENYS IMPORTANT
Jesús Robisco 8h 11

10. LA CREACIÓ COREOGRÀFICA COL·LECTIVA – UNA INTRODUCCIÓ Dominik Borucki 8h 12

11. PEDAGOGIA RAD (2-3 ANYS-8 ANYS) Paloma Torres 8h 13

12. POÈTIQUES DEL COS Verònica Hernández 8h 14

13. RESPIRACIÓ I POSTURA A LA DANSA Mònica Monge 8h 15

14. SOMÀTICA (BMC) I DIBUIX Marina Tsartsara 8h 16

15. TALLER DE DANSA I ARTS MARCIALS: KUNE Marina Miguel 6h 17

16. TALLER DE RITME I ESPAI Toni Mira 8h 18

17. TALLER DE TANGOYOGA Laura Morales 8h 19

18. TEORIA DE LA PERFORMANCE I SITE SPECIFIC Julieta Ferraro 8h 20

19. THE ATTENTIVE ACT
Lisard Tranis i 

Clementine Telesfort
6h 21

20. VÍDEO DANSA: COS, DISCURS I CÀMERA Ana Albornoz 8h 22



AUTO INVESTIGACIÓ DE MOVIMENT INFINIT

Objectius.

Desenvolupar i obrir habilitats de concentració, creativitat, comprensió i aprenentatge del procés 

d’exercicis de dansa i coreografies. Millorar la tècnica d'improvisació, les habilitats coreogràfiques 

i les habilitats de dansa independentment de l'estil.

Contingut.

Es basa en la improvisació i l'auto investigació sobre articulacions corporals amb modalitats 

coreogràfiques (escriptura espacial, dinàmiques). Amb aquest taller de jocs divertits i modalitats 

específiques, s'adquireix un coneixement del moviment molt “body friendly”, infinit, creatiu, lliure, 

intel·ligent i elegant.

Destinataris.

Públic heterogeni, ballarins, coreògrafs i/o qui té poca o molta experiència amb qualsevol estil de 

dansa de totes edats i nivells

Durada: 8 hores.

Sébastien Mari

Mestre de ballet internacional, assistent coreogràfic des de 2012, abans ballarí durant 24 anys 

treballant al Nederlands Dans Theater, Companyia Nacional de Dansa, Ballet Gulbenkian, 

BallettMainz. ha ballat i aprofundit estils de molts coreògrafs com Jiri Kylian, Saburo Teshigawara, 

William Forsythe, Nacho Duato, Ohad Naharin, Mats Ek.....etc.



BALLA’M: DANSA CREATIVA A L’AULA

Objectius.

Apropar l'àmbit del moviment i la dansa a les aules escolars a través de l'experiència pròpia; 

Descobrir el cos i les seves possibilitats de moviment; Conèixer els components bàsics del 

moviment; Percebre, descobrir i estructurar l'espai en relació a un mateix i els altres; Relacionar-

se, comunicar-se i treballar des de l'escolta; en parella i en grup; Activar els sentits, la fantasia i 

l'imaginari com a eina d'expressió; Conèixer i experimentar eines de creació i composició; 

Despertar el gust per moure'ns com a eina d'aprenentatge, exploració i improvisació.

Contingut.

El cos: el seu coneixement, les seves parts, les possibilitats motrius i la lateralitat. / L'espai: espai 

propi, espai extern, recorreguts en l'espai, els nivells, les direccions, els desplaçaments, 

l'orientació, etc. / El temps: velocitats, mètrica, pulsació, el silenci. / L'energia: qualitats de 

moviment i contrastos; la fluïdesa, la tensió, textures, les imatges, etc. / La creació i la 

composició: expressió, comunicació, relació amb els altres, dramatització, improvisació, la 

construcció conjunta i la cooperació. / El component artístic: presència, creativitat, imaginació, 

estètica, consciència, mirada i finalitat comunicativa i expressiva. / Factors intrapsicològics: de 

caràcter efectiu, emocional, motivacional i relacional (concentració i atenció, prendre decisions, 

autonomia, iniciativa, respecte, confiança, escolta, exploració, comunicació no verbal i 

cooperació).

Destinataris. Docents amb o sense experiència en la dansa.

Durada: 6 hores.

Marta Dalmau Graupera

Creadora, ballarina, gestora i docència de projectes artístics pedagògics i comunitaris. Graduada 

en Dansa Contemporània pel R.C.P.D. Conservatori de Madrid, Postgraduada per l'Institut del 

Teatre (Arts escèniques i Educació) i per l'OEI (Educació artística). Actualment treballa com a 

docent a l’Aula de Teatre i l’Escola Municipal de Música i fa formacions pedagògiques amb el 

col·lectiu DansInvitro al Moviment Educatiu del Maresme, Rosa Sensat i diputació de Barcelona...



CINEMÀTICA DEL NOSTRE MOVIMENT I LES SEVES VARIANTS

Objectius.

Oferir coneixements teòrics i, sobretot, pràctics, fonamentals per dur a terme projectes artístics 

relacionats amb l'àmbit de la performance, l'acció, la dansa, el teatre, o com ampliació de la 

formació habitual i manteniment.

El SMER -sistemes de moviment- d'Empara Rosselló es concep i desenvolupa principalment com 

un estat creatiu de la consciència, el desenvolupament i l'expressió d'aquesta consciència, que 

uneix cos i ment, i que utilitza el cos com a laboratori d'observació, formació i recreació, com un 

micro-univers interconnectat en si mateix, alhora que connectat amb l'entorn, amb els altres i amb 

l'univers. 

Contingut.

El mètode de treball es basa en l'estudi, anàlisi i experiència de la naturalesa pròpia, adaptant-se 

al medi i al fenomen col·lectiu. El SMER -sistemes de moviment- estudia i analitza el potencial 

personal de cada individu i el seu entorn i l'ajuda a reorganitzar-se energèticament, psíquicament i 

físicament. L'SMER es basa, per a la seva formació i aplicació, en un itinerari d'exercicis de 

recuperació i manteniment, aplicats segons les necessitats de cada individu.

L'experiència professional i els bons resultats obtinguts fins ara ens permet oferir els mòduls 

següents: exercicis de desbloqueig, entrenament corporal, reestructuració corporal, tonificació 

muscular, desenvolupament del moviment conscient i inconscient.

Destinataris. Professionals, d'altres persones interessades

Durada: 8 hores.

Empara Roselló

Artista multidisciplinar. Treballant a Europa, els Estats Units i Àfrica del nord i Subsahariana. És 

especialista en barrejar dansa i cant. Premi FAD 2004. Va crear el seu mètode de treball el SMER 

-Sistemes de moviment- que imparteix per tot el món. Ha col·laborat amb Meredith Monk, Alison

Knowles i Philip Corner (FLUXUS), Carles Santos, Cesc Gelabert, Richard Martin, Xavier Albertí.



CLAQUÉ PRINCIPIANTS

Objectius.

Fer que professionals de la dansa coneguin aquest estil que combina la música i la dansa. 

Contingut.

Diferents exercicis i coreografies per avançar progressivament en la comprensió tècnica del 

claqué. I exercicis per entendre millor el compàs musical i ritmes.

Destinataris. 

Per tothom. Especialment indicat per ballarins que encara no hagin ballat claqué, o molt poc.

Durada: 6 hores.

Guillem Alonso

Va rebre diverses beques de la Generalitat de Catalunya per estudiar claqué a Nova York. El 1993 

va guanyar el primer premi del Campionat Mundial de Claqué a Suïssa, organitzat per la 

International Dance Organization.

Espectacles/companyies on ha actuat/dirigit: American Tap Dance Orchestra, Manhattan Tap i 

The Tap Collective (Nova York), Steps Ahead (Los Ángeles). Fire Of Dance, Camut Band, Tap Olé, 

Barcelona Rhythm Tap i Boogie Woogie Tap (Europa).

Ha estat l'organitzador i presentador de les Tap Jams, sessions setmanals d'improvisació de 

claqué de Barcelona.

És un dels pocs ballarins que practiquen l'estil de ball sand dance (ball de sorra).

Actualment, dirigeix l'Escola Luthier Dansa (Barcelona), on organitza la seva Formació 

Professional de Claqué oberta a ballarines i ballarins d'arreu del món. Va guanyar el Premi 

Dansacat 2010 en reconeixement de la seva trajectòria professional.



FISIOTERÀPIA PER LA DANSA: TÈCNIQUES D’AUTOTRACTAMENT

Objectius.

Difondre la salut en l'àmbit de la dansa. Sensibilitzar sobre la importància de tenir coneixement 

sobre el funcionament i l'estat del propi cos i tenir cura d’ell. Adquirir o millorar els coneixements 

bàsics sobre l’aparell músculo-esquelètic. Aprendre eines per millorar les condicions de les 

estructures músculo-esquelètiques: tensió de músculs i fàscies, bloquejos articulars, consciència i 

control motor… Millorar l’estat de salut física de les ballarines i ballarins i prevenir lesions.

Contingut.

Breu aproximació a l’anatomia de l’aparell locomotor: sistema esquelètic, sistema muscular i 

fàscies, sistema nerviós perifèric (de forma pràctica-vivencial). Tècniques d’autotractament: 

alliberació de tensions miofascials, automassatge, inhibició muscular, desbloqueig articular, 

drenatge, autoconsciència corporal, tècniques de respiració i relaxació…

Destinataris. 

Ballarines i ballarins professionals, amateurs o estudiants, amb o sense lesions.

Durada: 8 hores.

Laura Campaner

És fisioterapeuta i ballarina. Com a fisioterapeuta està especialitzada en l’Aparell Locomotor, en el 

Sòl Pèlvic, i en la Dansa. Com a ballarina té formació en Danses Urbanes i Dansa Contemporània 

sobretot, a més de Dansa Clàssica i Moderna, i altres disciplines com la Gimnàstica Rítmica. 

Ajuda a tractar i prevenir lesions, educa en l’autoresponsabilitat i cura del cos, i utilitza la dansa 

com a eina corporal i d’intervenció social.



FLAMENC&TXA

Objectius.

Desperta la teva energia, activa els teus txacres i eleva el teu estat de consciència a través del 

flamenc amb una fussió innovadora amb Flors de Bach, Aromaterapia i Cromoteràpia.

Contingut.

DIA 1

Formació de 4h per 2 professionals (docent + terapeuta)

Treball de Presentació / Explicació dels Objectius / Explicació del Canal Energètic / Descripció 

dels Xacres / Treball Pràctic i explicació en concret dels dels Xacres 1,2,3 

DIA 2

Formació de 4h per 2 professionals (docent + terapeuta)

Resum i recordatori de la Part 1 / Treball Pràctic i explicació en concret dels dels Xacres 4,5,6,7

Destinataris. 

Aquest taller és apte per a qualsevol soci/a que vulgui experimentar emocions a partir de les 

possibilitats que ens ofereix el nostre propi cos. No cal haver ballat flamenc, ni tenir coneixements 

previs. Donarà eines que poden fusionar-se amb les disciplines d’ ensenyament propi, per 

generar aquesta obertura del canal d’ energia de tot ésser humà.

Durada: 8 hores.

Meritxell Puvill Estivill

Graduada en Dansa Espanyola i Flamenc amb Diplomatures esportives i teràpies alternatives . 

Ballarina Professional , Directora de la seva pròpia companyia i Directora Del seu pròpi centre de 

dansa Art i Flamenc desde el 2010 a Tarragona.



FLAMENC AMB ACOMPANYAMENT

Objectius.

Promoure el flamenc com a bé Cultural del nostre Patrimoni. Donar a conèixer entre els 

professionals de la dansa el seu origen i influències culturals. Entendre el compàs del ball 

flamenc, executar-lo i acompanyar-lo amb la música. Gaudir de la nostra cultura i guanyar 

recursos que puguem utilitzar posteriorment ja sigui a les nostres festivitats, altres propostes 

coreogràfiques o simplement en els nostres moments d’oci. Divertir-nos, improvisar i guanyar 

confiança en nosaltres mateixos, perquè així posteriorment, això es converteixi en moviment i 

interpretació de la nostra pròpia dansa

Contingut.

- Contextualització del Flamenc: origen, història, influències culturals, pals...

-Aprenentatge del compàs de tangos i alegries amb palmells.

-Estudi d'estructura " bàsica" de les alegries i posterior execució amb guitarra i/o calaix

-Escombreta d'alegries ( zapateado) amb acompanyament de guitarra i/o calaix

-Recursos i rematades per tangos

-Tècnica i girs característics del flamenc

Destinataris. Professionals de la Dansa sense coneixements sobre el ball flamenc, o professionals 

amb coneixements del mateix que vulguin indagar i recordar els inicis

Durada: 8 hores.

Inmaculada Freire

Grau professional de Dansa Espanyola al Conservatori de Dansa de Sevilla i titulada en 

Pedagogia de les arts visuals i dansa per la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid. Ballarina 

professional a diferents companyies a nivell Nacional: Ballet de cambra de Madrid, Son Amar, 

MSC creuers, G9Danza... i també coreògrafa de l'espectacle flamenc en directe "Sento Sevilla" i 

la companyia G9Danza de Madrid.



FOLCLORE FURIOSO

Objectius.

1. Promoure l'estudi del folklore des de la investigació pràctica.

2. Explorar entre les memòries corporals de les persones participants.

3. Estimular tant la pràctica com la reflexió del cos.

4. Desenvolupar el discurs coreogràfic a partir del rebot, les castanyoles i el punteig.

Contingut.

A partir de la metodologia de treball de Bruno Ramri anomenada Danses Furioses, en aquesta 

etapa la ponència es basa a treballar 3 aspectes del foclore, és a dir; el rebot, l'ús de les 

castanyoles i el punteig. Aspectes que des de la investigació pràctica busquen generar un nou 

estat psicosòmatic al cos permetent que es construeixi un nou esdevenir.

Destinataris. Professionals de les arts vives (ballarins, actors i performers).

Durada: 8 hores.

Bruno Ramri / Pol Jiménez

Durant el 2021 es crea la sinergia entre Bruno Ramri (ballarí, coreògraf, pedagog i director en 

dansa) i Pol Jiménez (ballarí i coreògraf). Ambdós professionals graduats de l'Institut del Teatre, 

comencen una investigació pràctica que obté com a resultat l'obra titulada “Lo Faunal”. El binomi 

creat per tots dos combina i contrasta aspectes relacionats com la tradició-modernitat, allò teòric-

pràctic, la investigació-creació i allò humà-animal en el camp de la dansa espanyola.



FOTOGRAFIA I VÍDEO ORIENTADA A LA DANSA. TEORIA I PRÀCTICA, TOT EL QUE PODEM 

FER. LA CÀMERA ÉS EL MENYS IMPORTANT

Objectius.

Proporcionar les eines teòriques per fotografiar o enregistrament de vídeo sobre el propi treball de 

l'intèrpret. Saber què fer i què no, fer el procés tan senzill com sigui possible independentment 

dels mitjans tècnics de què disposem. Procés obert i participatiu a la recerca de solucions.

Contingut.

Conèixer el flux de treball des de la presa de la imatge, edició i entrega. Mitjans tècnics que 

podem fer servir. Programari bàsic. Formats d'imatge en fotografia i vídeo. Pràctica.

Destinataris. 

Intèrprets de qualsevol disciplina de les arts escèniques que tinguen la inquietud d'aprendre a 

generar les seues fotografies o vídeo sobre el seu propi treball o el dels altres.

Durada: 8 hores.

Jesús Robisco

Fotògraf i videògraf especialitzat en dansa i moviment des del 2002.



LA CREACIÓ COREOGRÀFICA COL·LECTIVA – UNA INTRODUCCIÓ

Objectius.

Conèixer les bases de la teoria de la creació (coreogràfica) col·lectiva. / Experimentació dels 

principis de les bases de la creació col·lectiva (p.ex. el conflicte com a font de trobada i creativitat 

etc.) / Empoderament i sensibilització de les persones. / Vivenciar un procés curt de creació 

col·lectiva i revisar i avaluar les experiències personals i grupals.

Contingut.

La creació col·lectiva requereix una sèrie de capacitats com ara l’obertura al diàleg; l’escolta i 

sensibilitat a l'estat energètic personal i grupal; la capacitat d'atendre el conflicte com a font de 

trobada i creativitat; la disponibilitat per al procés i al canvi; la disponibilitat de convivència que 

inclogui certa intimitat emocional; la capacitat de pensar no lineal...

En aquesta formació s’abordarà la creació coreogràfica col·lectiva breument de manera teòrica 

per després dedicar-nos principalment a la pràctica. Formarem grups de creació per entrar als 

processos. Es convocaran 2 trobades, cadascuna de 4 hores, amb una distància de 2 setmanes 

entre elles. Els participants han de seguir el procés dels grups en aquestes 2 setmanes via 

l'intercanvi d'idees i materials (acordat amb cada grup). El 2n dia seguirà amb els processos 

grupals per tancar amb una mostra de les creacions col·lectives i un intercanvi de vivències.

Destinataris. Artistes i persones que els interessa un treball artístic horitzontal; ballarins i 

coreògrafs que treballen amb la dansa com a mitjà de la transformació social; o persones i 

ballarins que treballen amb col·lectius de risc d'exclusió i volen conèixer aquesta eina.

Durada: 8 hores.

Dominik Borucki

Ballarí, coreògraf, i psicoterapeuta corporal. Fa més de 25 anys imparteix tallers de dansa i 

improvisació i ha presentat els seus espectacles a més de 15 països d'Europa, Amèrica i l'Índia. 

Ha estat nominat finalista del premi DansaCat 2012, a la categoria “trajectòria professional”. Per a 

més informació: www.dominikborucki.com

http://www.dominikborucki.com/


PEDAGOGIA RAD (2-3 ANYS – 8 ANYS)

Objectius.

Donar a conéixer o repassar la Pedagogia RAD per als més petits a estudiants i professors siguin 

RAD o no. Crear un espai per a l'intercanvi d'idees i estratègies docents

Contingut.

Repassar els programes RAD Dance to your own tunes fins G2, donar claus i estratègies per al 

seu ensenyament. Repassar la normativa per la organització d'exàmens.

Destinataris. 

Estudiants de Pedagogia i Joves professors RAD i No RAD, que estiguin interessats en la 

docència de nens i nenes de 2 a 8 anys, de la dansa creativa i el ballet.

Durada: 8 hores.

Paloma Torres Carceller

Professora de ballet Royal Academy of Dance des de fa 15 anys, he presentat alumnes a 

exàmens de la RAD, organitzat jornades d'exàmens, donat d'alta a centres autoritzats RAD, 

preparat escoles per a la celebració dels exàmens. He treballat els darrers últims anys a la Xina,      

Chongqing obrint una escola RAD i celebrant exàmens i a Beijing com a coordinadora i 

organitzant els exàmens gravats en vídeo durant la pandèmia.                      



POÈTIQUES DEL COS

Objectius.

Aproximació a la teoria del cos des de la literatura i la dansa. / Aprofundiment en les lectures 

proposades a partir de les següents temàtiques: cos, espai, moviment, dansa, cos i poder, cos i 

utopia, cos en l'espai, el moviment com a generador de vida, cos i erotisme, cos i sexualitat, cos i 

confinament. / Elaboració d'un article crítico-teòric. / Divulgació dels articles.

Contingut.

Michel Foucault, cos i poder

Roland Barthes, cos i desig

Georges Bataille, cos i erotisme

Hélène Cixous, cos i utopia

Daniel Sibony, cos i moviment

Lawrence Louppe, cos i dansa

Joseph Campbell, cos i mite

Sharon Eyal, cos i distorsió

Ohad Naharin, gaga

Destinataris. Tant experts en dansa com en literatura, com aquelles persones que no tinguen

formació en el sector, però tinguen curiositat per la temàtica

Durada: 8 hores.

Verònica Hernández Royo

Graduada en Estudis Literaris. Màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. 

Doctoranda en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Ballarina i coreògrafa de Cia La 

Dama.



RESPIRACIÓ I POSTURA A LA DANSA

Objectius.

Potenciar el rendiment físic i emocional en el ballarí.

Contingut.

TALLER 1

- Consciència Respiratòria

- Fisiología de la respiració (teòric basat en Blandine Caláis-germain) 

- La faixa abdominal (tonificació i presions)

- Respiració completa (pràctica basada en Pranayama de Ioga)

- Bases tècniques de la postura (Teòric-pràctic basat en LPF)

- 4 posturas bàsiques (pràctica basat en LPF)

- Pràctica seqüència LPF bàsic

TALLER 2

- Consciència respiratòria

- Exhalació forçada i la respiració en l’activitat del ballarí/na

- Postures nivell 1 LPF

- Pràctica seqüència LPF Nivell 1

Destinataris. Ballarins/nes en actiu que vulguin millorar el seu rendiment  prevenint i evitant lesions 

i dolències a llarg termini.

Durada: 8 hores.

Mònica Monge Saura

Coach Benestar. Instructora certificada Hipopressius LPF. Coach de respiració. Terapeuta pel 

moviment i la dansa. Bailarina professional retirada



SOMÀTICA (BMC) I DIBUIX

Objectius.

Conèixer de manera vivencial la metodologia de l'art somàtic: mètodes de la pràctica somàtica de 

Body-Mind Centering® entrellaçats amb mètodes de la pràctica de dibuix contemplatiu i 

escriptura creativa.

Contingut.

En aquest intensiu enfocarem en el nostre sistema ossi com a contenidor i els nostres òrgans com 

a contingut que recolza i empodera la nostra presència i vitalitza el nostre moviment. Explorarem 

en moviment i creació artística aquestes dues qualitats oposades i complementàries a través de la 

pràctica somàtica de Body-Mind Centering® en diàleg amb mètodes de la pràctica de dibuix 

contemplatiu i escriptura creativa.

Destinataris. Tothom.

Durada: 8 hores.

Marina Tsartsara

Artista interdisciplinària (MSc Dansa & Arts Visuals), Formadora de la pràctica d'anatomia 

vivencial psicocorporal de Body-Mind Centering a Programes Formatius Oficials, Instructora de 

Vinyasa Yoga & Mindfulness, Educadora Artística, i Facilitadora de processos terapèutics 

(Psicologia Somàtica). Creadora de l'Art Somatico® que organitza i ofereix projectes educatius 

interdisciplinaris basant-se en el som relacionat amb arts visuals, l'espiritualitat i la psicologia.



TALLER DE DANSA I ARTS MARCIALS: KUNE

Objectius.

Aquest mètode de moviment i entrenament permet millorar l'autoconeixement del cos a partir de 

dinàmiques que utilitzen eines de la dansa contemporània, les arts marcials i el teatre. L'objectiu 

és descobrir, investigar i desenvolupar els nostres instint, consciència i capacitats físiques.

Contingut.

Amb KUNE evolucionem i avaluem el nostre coneixement més profundament mitjançant el fet de 

compartir, és a dir, el treball en parella, l'observació i el diàleg. L'aprenentatge parteix d'una 

fiscalitat tridimensional que ens permet explorar el cos i l'espai en múltiples direccions 

simultàniament i, d'aquesta manera, ser conscients de les nostres capacitats i limitacions.

Utilitzem diverses eines de defensa personal per arribar a treballar de forma molt detallada amb el 

cos; Kali Filipino (drills, sticks, angles...), per aprofundir en la precisió del moviment; Luxacions per 

la qualitat de moviment, la manipulació de l'altre cos i les extensions; els ganivets d'entrenament 

per entrar en les emocions i treballar l'acceptació de la por, el fet d'estar present i l'agilitat física; i 

per últim els Focus per augmentar la potència muscular, la precisió i també la descàrrega 

d'emocions com la ràbia. Després de la utilització de cada eina es dona un espai i un temps 

d'exploració i improvisació. Aquestes improvisacions són guiades i ens ajuden a recollir tota la 

informació que hem rebut i traslladar-la al cos i a la dansa de cada persona.

Destinataris. El taller està dirigit a qualsevol persona adulta interessada en el moviment, ballarins, 

actors físics, practicants d'arts marcials... Tots els exercicis i pautes tenen diferents graus de 

dificultat que, per la seva naturalesa, s'adapten en relació amb l'experiència i el perfil de l'alumnat.

Durada: 6 hores.

Marina Miguel Ruiz. Graduada en dansa contemporània pel CPD i en coreografia i interpretació 

pel CSD a l’Institut del Teatre. A part de treballar amb diferents companyies com a ballarina, forma 

part de la Kernel Dance Theatre, formada per Junyi Sun, Alma Steiner i Marina Miguel, 

desenvolupant un llenguatge propi integrant la dansa contemporània, les arts marcials i el teatre. 

Els seus treballs s'han vist a Fira Tàrrega, Fira Mediterrània, Sismògraf, La Pedrera...



TALLER DE RITME I ESPAI

Objectius.

Entendre el ritme. Fer-lo orgànic. Entendre les estructures musicals. Treballar amb la gravetat. 

Treballar la musicalitat del moviment.

Contingut.

El taller consistirà en jugar, investigar i aprofondir amb el ritme, per intentar entendre’l millor i 

poder així transportar-lo orgànicament al moviment del nostre cos. A partir d’exercicis tècnics i 

d’improvització, i amb l’ajuda sobretot de la gravetat i de l’escolta musical, aproparem el nostre 

moviment a conceptes ritmics bàsics com ara: tempo, pulsació, binari, ternari, swing, patrons 

ritmics, ritmes atípics, poliritmes, cànons, silencis, estructures musicals, etc…

Destinataris. Ballarins de qualsevol técnica de nivell intermig, avançat o professionals.

Durada: 8 hores.

Toni Mira. 

Estudia fins a cinquè curs d'Arquitectura. Titulat en Dansa Contemporània per L'Institut del Teatre 

de Barcelona. Director, juntament amb Claudia Moreso, de la companyia Nats Nus Dansa 

(1987/2011). Coreògraf convidat en diverses companyies de dansa contemporània europees. 

Coreògraf en nombrosos musicals i espectacles de teatre i música de la ciutat. Ballarí de Claqué. 

Premi Ciutat de Barcelona 2010. Premi Nacional de Dansa 2010.



TALLER DE TANGOYOGA

Objectius.

Aprendre a respirar amb el moviment, flexibilitzar la musculatura i sentir l'equilibri fusionant el 

Yoga i el Tango per tal d'arribar a la connexió total amb la parella. Musicalitat i respiració en el ball 

per aprendre a gaudir del diàleg, les pauses i la sensualitat, per tal d'arribar a la improvisació 

creativa del Tango i sentir la dansa com una onada entre els dos.

Contingut.

El taller es compón de tres sessions( 3h /3h/ 2h). Cada sessió es divideix en tres parts: una 

primera part on escalfarem el cos amb postures de yoga bàsiques per aconseguir una bona 

dissociació i flexibilitat en el tango, emprant la respiració amb el pranayama per entendre el 

moviment i l'equilibri. Una segona part de tècnica individual de tango on treballarem la postura, 

els canvis de pes, la manera de caminar, els embelliments, la sensualitat en la dona i l’elegància 

en l'home. I una tercera part  on es treballarà el ball en parella, la connexió i el diàleg, els dos rols 

(leader i follower) per posar en pràctica tot l'aprés anteriorment amb la finalitat de arribar a la 

improvisació creativa de la dansa.

Destinataris. Qualsevol persona que tingui ganes d'explorar el moviment a partir del coneixement 

del seu propi cos i la respiració com a eines per aconseguir fusionar-se amb l'altre i els diferents 

moviment que li proposa.

Durada: 8 hores.

Laura Morales Cabré. 

Ballarina formada en dansa clàssica, yoga, dansa contemporània,  dansa espanyola, flamenc i 

tango argentí. Ha actuat internacionalment com a ballarina en diferents projectes i dirigint també 

els seus propis espectacles, principalment a Àustria i Alemanya. Entre els projectes en els que ha 

participat cal destacar la seva col·laboració com a ballarina i coreògrafa en l'obra de tango María 

de Buenos aires representada, entre altres teatres, en el Palau de la Música Catalana. 

www.lauramorales.com



TEORIA DE LA PERFORMANCE I SITE SPECIFIC

Objectius.

Taller teòric-pràctic que busca aprofundir en els marcs conceptuals de la història de la 

performance fins a l'actualitat. Una proposta per interrogar-se sobre aquesta, no només en el 

nostre context geogràfic sinó globalment. En l'aspecte pràctic té com a finalitat “treure el cos” de 

la sala a l'espai públic, habilitant altres capes d'expansió en relació a la composició, aguditzant 

l'escolta i activant altres sentits.

Contingut.

Història de la Performance

Referents del passat, del present i del que vindrà.

Training: Deixar anar, enfortir, afinar.

De què parlem quan parlem de Site specific?

Part d'aquest treball tindrà vídeos per analitzar i compartir amb els participants. Es treballarà com 

a mínim una hora a l'espai exterior.

Destinataris. Persones amb inquietud per indagar en aquestes temàtiques. Especialment aquells 

que es dediquen a alguna branca de l’art com a professió.

Durada: 8 hores.

Julieta Ferraro. 

Ballarina, actriu, coreògrafa, performer i pedagòga. Professora de dansa amb especialitat en 

dansa contemporània. Màster en coreografia, dansa i performance. S'ha format com a artista 

escènica, a Cuba, Xile, Guatemala, Berlin, Índia i Londres.



THE ATTENTIVE ACT

Objectius.

Investigar quatre aspectes principals que considerem essencials en la nostra pràctica com a 

artistes: la sensibilitat de l'ésser, el control dins de les restriccions, la disponibilitat a allò 

desconegut i l'adaptació creativa als desafiaments.

Contingut.

La classe abordarà l'eficiència del moviment i explorarà el rang de creativitat que brinda una millor 

comprensió dels límits físics dels nostres moviments. - El joc, serà l'eina principal per al 

descobriment i l'exploració tant en les nostres improvisacions, com en les nostres interaccions 

com a grup. Buscarem una consciència més gran dels patrons de la nostra estructura física a 

través de jocs que aborden l'estabilitat i la precisió, ajudant a la nostra presa de decisions en el 

treball en parella. Jugarem amb la plasticitat de la nostra imaginació a través de desafiaments 

físics i creatius i la utilitzarem com a font per a la composició instantània. L'entrenament d'aquests 

principis permetrà desplegar un moviment articulat i expansiu en l'espai.

Destinataris. Intèrprets i artistes professionals.

Durada: 6 hores.

Lisard Tranis i Clémentine Telesfort. 

Des del 2017, Lisard (CAT) i Clémentine (FR) desenvolupen una pràctica compartida influenciada 

per les seves trobades i experiències comunes en companyies i projectes internacionals com Guy

Nader & Maria Campos o Lali Ayguadé Company entre d'altres. A partir d'aquí, van començar a 

compartir la seva pràctica facilitant tallers a ballarins professionals i artistes de diferents 

disciplines i són convidats regularment a dirigir seminaris a institucions i programes de formació 

professional internacionalment. Des del 2020 van començar a cocrear com a companyia, 

desenvolupant la seva pròpia investigació coreogràfica.



VÍDEO DANSA: COS, DISCURS I CÀMERA

Objectius.

a. Lliurar eines tècniques bàsiques per a la creació d'un vídeo dansa.

b. Reflexionar sobre els discursos corporals a la pantalla. Mirar les aportacions sociopolítics de la 

dansa i l'art audiovisual.

c. Realitzar exercicis pràctics amb dispositius comuns (mòbil per ex.) aplicant el que s'ha après.

Contingut.

a. Informació bàsica per a la creació de vídeos, tant com a intèrpret com a director o càmera: 

TIPUS PLANS - MOVIMENT DE CÀMERA- ROLES EN UN SET- TIPUS DE GUIÓ

b. Reflexió: incidències sociopolítiques de la dansa avui a la pantalla, aportacions i crítiques.

c. Construcció duna idea guió: pràctica del meu discurs corporal en pantalla.

Destinataris. Tots i totes les que tinguin interès en el vídeo dansa ja sigui com a director o ballarí.

Durada: 8 hores.

Ana Albornoz Pardo. 

Ballarina, professora i coreògrafa, amb estudis formals en dansa contemporània i llicenciada en 

Educació de la Dansa. Coreògrafa per a artistes de la indústria de la música. S'ha lligat amb l'àrea 

audiovisual, treballant en publicitat, com a directora creativa i coreògrafa de vídeo clips. De 

manera independent, ha dirigit diferents Vídeo Dansa en els quals destaca la instal·lació de 

temàtiques socials. Una de les seves inquietuds més grans és l'educació i la seva vinculació amb 

el foment de la creativitat i la reflexió dels social.


