
Del 25 d’abril al 4 de maig de 2019

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA

SANT CUGAT



Dijous 25 d’abril 

Una hora de dansa
21 h // Al Cafè Auditori
(Pl. de Victòria dels Àngels, 1)

Una Hora de Dansa pretén apropar al públic noves 
peces de dansa, de diferents estils, que es troben 
en diferents moments del seu procés de creació, i 
així oferir també una plataforma d’exhibició a joves 
creadors i ballarins. 

En aquesta edició podrem gaudir dels següents artistes:

Carol Morgado 
Flamenc

Judith Martínez, Sara Pacini i Leandra Trenas  
Dansa contemporània

Pau Arnal i Kenya Sauer  
Danses urbanes / experimental  
Gato Suave, guitarra i veu

Idea i programació: Bea Vergés

Entrada lliure. Aforament limitat

Divendres 26 d’abril 

Barra de clàssic
18 h // A la Plaça d’Octavià

La dansa clàssica també vol sortir al carrer i els 
alumnes del Centre de Dansa Laura Esteve i de l’Es-
cola de Música i Dansa Fusió baixaran les barres a 
la plaça i ens oferiran una exhibició d’una barra de 
dansa clàssica que han treballat conjuntament.

“Plié”, “relevé”, “tendu”... són paraules del llen-
guatge de la dansa que potser hem escoltat, però 
que no identifiquem quan veiem un espectacle. 
Una oportunitat per descobrir com és el dia a dia 
dels ballarins clàssics, com treballen i com preparen 
el seu cos.

Organitza: Centre de Dansa Laura Esteve i Escola de 
Música i Dansa Fusió

Divendres 26 d’abril 

Danses de placa
19 h // A la Plaça de Victòria dels Àngels

Espai de danses de plaça per ballar-hi des del ves-
sant més popular. Un punt de trobada per conèixer, 
observar i ballar! Veniu a gaudir i participar de la 
dansa tradicional des de la seva essència; el ball fes-
tiu de dansa i de carrer.

Organitza: Esbart Sant Cugat i Grup Mediterrània
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Dissabte 27 d’abril 

Mostra de dansa
17.30 h // Al Parc Ramon Barnils

Enguany celebrem la 15a edició de la Mostra de Dansa amb 
el format en què la coneixem. La Mostra ha crescut amb la 
ciutat, i amb el nombre d’escoles de diferents estils de dansa 
que cada any treballen i s’organitzen per compartir un ma-
teix escenari durant el mes d’abril.

Clàssic, contemporani, flamenc, tradicional, danses urbanes 
i balls de saló són alguns dels estils que podem trobar a la 
ciutat i dels quals podrem gaudir en una jornada ben variada 
i dinàmica  amb la dansa com a protagonista principal.

Veniu a celebrar el Dia Internacional de la Dansa  
amb nosaltres!
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Dissabte 27 d’abril 

Block Party 
by Brodas Bros 
James Brown Tribute
19.30 h // Al Teatre-Auditori
(Pl. de Victòria dels Àngels, 1)

Un espectacle d’homenatge a la música negra, ani-
mat per la dansa espectacular de BRODAS BROS 
i per la banda Nación Funk All-stars capitanejada 
per Lalo López (Fundación Toni Manero).

Ballarins, músics i cantants portaran al teatre 
l’energia del Hip Hop que va néixer gràcies a les 
festes Block Party que van començar a organitzar 
DJs de Nova York. Els Brodas Bros tornen als orí-
gens del funk dels 80 amb hits com Sex Machine, 
This is a Man’s World o I Feel Good que us faran 
saltar de la cadira i ballar!

Un espectacle altament participatiu on els especta-
dors són lliures d’aixecar-se, ballar i cantar quan els 
hi vingui de gust.

Direcció artística: Lluc Fruitós 
Ballarins: Berta Pons / Hèctor Puigdomenech, 
Clara Pons, Pol Fruitós, Lluc Fruitós, Marc Carrizo 
Banda en directe: 
Nación Funk All-stars feat Michel Clavero 
Lalo López, guitarra i veus
Guilliam Sons, flauta, saxo tenor i veus
Roger Martínez, saxo alto
Marc Benaiges, bateria
Àlex Badia, teclats

Preu: de 14 a 28 €
Venda d’entrades: www.tasantcugat.cat

Del dilluns 29 d’abril  
fins el divendres 3 de maig

Intercanvi  
de professorat
Escoles de Sant Cugat

Què passaria si els alumnes de clàssic es trobessin 
el professor de balls de saló al seu estudi i a la seva 
hora de classe? I si les alumnes de flamenc arribessin a  
classe i es trobessin una professora de danses urbanes?

Aquests casos, i a la inversa, es donaran durant 
la setmana de celebració del Dia Internacional de 
la Dansa. Les escoles General Giap, Sant Cugat 
Dance Academy, Centre de Dansa Laura Esteve 
i La Tacones intercanvien els seus professors i co-
neixements per oferir als seus respectius alumnes 
una oportunitat per canviar de registre, conèixer 
altres estils i, de ben segur, divertir-se.

Diumenge 28 d’abril 

Ballades
19 h // A La Tacones
(Av. Josep Anselm Clavé, 14)

Que és una Ballada? Un espai on, a través de la 
improvisació i a partir dels codis, eines i riquesa de 
la dansa contemporània, se succeeixen trobades 
entre dos o més artistes. Una manera propera i di-
recta de connectar amb el públic, compartint des-
prés de la improvisació, i mitjançant un col·loqui, 
el que ha succeït.

El cicle Ballades sorgeix del cicle Cronexiones,  
ampliant l’horitzó cap a l’escena contemporània i 
tenint com a capitana del projecte a la Bea Vergés.

Improvisació i col·loqui amb: 
Delphine Boghos (artista i facilitadora visual),  
Oriol Mula (músic) i Martí Güel (ballarí).

Reserva d’entrades: info@latacones.es
Places limitades. Taquilla inversa
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Dissabte 4 de maig

El carrer dansa
12 h // De la plaça Doctor Galtés  
a la plaça d’Octavià

Els grans títols del cinema musical inspiren un es-
pectacle itinerant en què participen algunes esco-
les de dansa de Sant Cugat. Una proposta festi-
va que portarà la dansa a peu de carrer, perquè  
tothom pugui gaudir de l’espectacle.

Cada 5 minuts, des de la plaça del Doctor Galtés 
fins a la plaça d’Octavià sorgirà una nova coreo-
grafia, que a la manera de les comèdies musicals 
del Hollywood clàssic, arrencarà de sobte, a partir 
d’una acció quotidiana, i captivant l’audiència.

Prepareu-vos per a un recorregut de dansa i moltes 
sorpreses!

Escoles participants: Escola Sant Cugat, Centre 
de Dansa Laura Esteve, General Giap, Dance 
Works, Sant Cugat Dance Academy, La Tacones

Dissabte 4 de maig

Cronexiones
21 h // A La Tacones
(Av. Josep Anselm Clavé, 14)

El cicle Cronexiones, coordinat per Pol Jiménez, 
proposa una improvisació cronometrada de 30 min.
entre dues artistes que no han treballat mai juntes: 
la guitarrista francesa, Isabelle Laudenbach, i la 
ballarina i pedagoga de dansa espanyola, Belén  
Cabanes, i finalitzarà amb un col·loqui.

Reserva d’entrades: info@latacones.es
Places limitades. Taquilla inversa

Dimecres 8 de maig

Tots dansen
19 h // Al Teatre-Auditori
(Pl. de Victòria dels Àngels, 1)

Tots dansen és un projecte adreçat a centres de 
secundària que té per finalitat introduir, pro-
moure i donar a conèixer el llenguatge del movi-
ment i la dansa contemporània en horari lectiu a 
partir de coreografies dissenyades especialment 
per a l’ocasió. 

Amb la participació de l’alumnat d’ESO  
dels instituts Arnau Cadell i Joaquima Pla i 
Farreras

Direcció artística i coreografia: Constanza Brncic
Assistent de coreografia: Beatriz González
Ballarina – formadora: Sònia Romà

Col·laboren: Mercat de les Flors, Institut del 
Teatre de Barcelona, Xarxa Transversal i els Ajun-
taments de Figueres, Granollers, Mataró, Man-
resa, Olot, Reus, Tortosa, Vilanova i la Geltrú i 
Sant Cugat.

Preu: 3 € 
Venda d’entrades: www.tasantcugat.cat
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MÉS INFORMACIÓ www.tasantcugat.cat #TeatreAuditori

Col·laboren

Coordina

Diumenge 12 de maig

Ballet du Capi tole
Director Kader Belarbi
GISELLE
19 h // Al Teatre-Auditori
(Pl. de Victòria dels Àngels, 1)

Durant més de dos segles, el Ballet du Capitole es 
va dedicar a l’òpera, realitzant l’espectacle de les 
òperes que es presentaven al Théâtre du Capitole. 
El 1949, a iniciativa del mestre de ballet i coreò-
graf Louis Orlandi, el teatre va començar a dedicar 
tardes completes a la dansa i el Ballet du Capitole 
es va convertir en una companyia de ballet en el 
sentit més ampli de la seva denominació. A l’agost 
de 2012, el ballarí i coreògraf Kader Belarbi va as-
sumir el càrrec de Director de dansa del teatre, de-
dicant-se a mantenir la tradició del gran repertori 
clàssic i neoclàssic, alhora de crear una companyia 
més oberta a altres llenguatges i estètiques. 

Director, coreograf i posada en escena:  
Kader Belarbi

Música:  
Adolphe Adam

Preu: de 21 a 46 €
Venda d’entrades: www.tasantcugat.cat ©
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