
Sant Cugat torna a participar en la tercera 
edició juntament amb Badalona, Barcelona, 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet i Viladecans.
La dansa tornarà a ocupar carrers, places i 
diversos escenaris de la ciutat. Dansa de tots 
els estils i per a tothom, artistes internacionals 
i nous talents, espectacles que sorprendran 
i que us convidaran a ballar. Perquè Dansa. 
Quinzena metropolitana és una celebració de la 
dansa i de les arts del moviment.

BLOWING
MÚCAB DANSA

15 de març

MOU L’ESQUELET
scRakeja’t 2.0.
COBOSMIKA COMPANY

14 de març

IT DANSA
JOVE COMPANYIA DE L’INSTITUT  
DEL TEATRE

DANSA ALS CINEMES

“MA”
de Celia Rowlson-Hall

19 de març

UNA HORA DE DANSA

22 de març

UNDERNEATH
CIA. LALI AYGUADÉ

TALLER FAMILIAR  
DE DANSA
SACUDE

21 de març

EUFORIA
SACUDE. Dansa vertical i aèria

CRONEXIONES
LA TACONES

DANSA ALS CINEMES

“RÉTROSPECTIVE”
de Jérôme Bel

26 de març

ASSAIG OBERT  
NOMAD
SIDI LARBI CHERKAOUI/EASTMAN

NOMAD
SIDI LARBI CHERKAOUI/EASTMAN

29 de març

TOTHOM BALLA

28 de març

MOSTRA D’ENTITATS 
LOCALS

Del 14 al 29 de març

NOMAD Sidi Larbi Cherkaoui/Eastman - © Filip Van Roe

PROGRAMACIÓ

SANT CUGAT

Col·laboren:

Patrocina:Amb el suport de:

Organitza:

Coordina:

www.tasantcugat.cat 
www.dansametropolitana.cat
#dansametropolitana



Dijous 26 de març

19 h i 21 h – Celler Modernista

CRONEXIONES
LA TACONES
A través de la improvisació, els artistes, 
creen una peça irrepetible amb el flamenc 
com a base i punt de partida. 
19 h | Carmen Muñoz, Cristina López 
21 h | Asunción Pérez “Choni” i  
 Jose Manuel Álvarez
Autoria i direcció: Ana Pérez i Pol Jiménez

 Entrada amb invitació a: www.tasantcugat.cat

20 h – Cinemes Sant Cugat
DANSA ALS CINEMES

“MA”
Exclusivament a través del moviment,  
MA desconstrueix el paper de la Verge 
Maria en una visió moderna de la peregri-
nació. Una pel·lícula de culte que arriba 
inclús a replantejar de forma exquisida la 
definició de cinema-dansa.
Direcció i coreografia: Celia Rowlson-Hall

 5 €

12 h i 17.30 h – Plaça de l’U d’Octubre

EUFORIA
SACUDE
Quedareu impressionats per aquest es-
pectacle que fusiona dansa aèria i música 
electrònica sobre una gran plataforma rect-
angular suspesa a l’aire. La música activarà 
el viatge aeri dels ballarins convertint-lo en 
una festa per a tots els presents a través 
del ritme, la dansa vertical i els dibuixos 
acrobàtics. Un espectacle catàrtic que 
indueix al ball lliure, a moure el cos i gaudir 
del moment. Sacseja la teva eufòria!
Autoria i direcció: Samuel Delgado Martín 
Direcció tècnica: Jaume Grau

 Obert a tothom

12 h – Plaça de l’U d’Octubre

UNA HORA DE DANSA
Una Hora de Dansa és alhora una plata-
forma d’exhibició per a joves coreògrafs, 
coreògrafes i intèrprets i un espai obert a 
noves propostes de professionals.  
Mantenint la voluntat d’apropar la dansa a 
nous públics, us presentem, aquest cop a 
la plaça de l’U d’Octubre i en horari diürn, 
tres noves propostes:
Sí. Las dueñas del balón  
(Dansa contemporània)
Ritme al carrer. La banda Street Groove 
(Percussió corporal)
Des-espera. Ariadna Peya i Marc Soler 
(Dansa-Teatre)
Idea i programació: Bea Vergés

 Obert a tothom

13 h – Plaça de l’U d’Octubre

UNDERNEATH
CIA. LALI AYGUADÉ

Tots necessitem una guia. Alguna cosa a 
seguir, a admirar, que ens faciliti el camí i 
ens doni la direcció, ja sigui correcta, o no.  
Aquesta peça ens remet a això, a la sim-
plicitat de l’abstracte, on el moviment és la 
nostra força.
Autoria i direcció coreogràfica: Lali Ayguadé 
Interpretació: Lisard Tranis i Lali Ayguadé

 Obert a tothom

20 h – Cinemes Sant Cugat
DANSA ALS CINEMES

“RÉTROSPECTIVE”
Jérôme Bel
Jérôme Bel, popular ballarí i coreògraf 
francès, i una de les figures més impor-
tants de la dansa moderna europea, 
proposa revisar la seva trajectòria artística 
amb una pel·lícula on confronta els seus 
espectacles passats mentre reflexiona 
sobre la dimensió política de la dansa.

 5 €

11 h – Vine a aprendre’t la coreografia
12 h – Ballada a la Plaça d’Octavià

TOTHOM BALLA
Volem que vinguis a ballar amb nosaltres al 
Tothom balla, una acció participativa que 
organitzem simultàniament a les diferents 
ciutats que hi participen. Una coreografia 
pensada per a què la pugui ballar tothom,  
i que reflecteix l’essència de La Quinzena.
Coreografia: Germana Civera

 Activitat participativa i oberta a tothom

12.15 h – Plaça d’Octavià

CLOENDA
MOSTRA D’ENTITATS LOCALS

Sant Cugat acomiadarà la tercera edició de 
La Quinzena amb una festa de cloenda per a 
tots els públics que protagonitzaran alumnes 
de de l’Escola Sant Cugat, La Tacones, Sant 
Cugat Dance Academy, General Giap, Fusió 
Música i Dansa, Centro Popular Andaluz i 
Color Dansa Carol Morgado.

 Obert a tothom

19 h – Teatre-Auditori

NOMAD
SIDI LARBI CHERKAOUI/EASTMAN

Un espectacle ple de bellesa i humanitat que 
planteja l’amistat, la solidaritat i la simbiosi 
com a claus per a la nostra supervivència.  
Nomad s’ambienta en el paisatge àrid i canvi-
ant de les dunes esculpides pel vent, regit per 
la set física i emocional. El ball dels nòmades 
evoca fervorosament l’alè dels horitzons, 
amb música electrònica, cants sagrats sufís i 
projeccions que acompanyen els solos, duos i 
moviments grupals d’aquest muntatge. 

 36 € - Descomptes per edats

17 h – Cercavila des de la Pl. de Lluís Millet
17.30 h – Plaça d’Octavià

MOU L’ESQUELET -
scRakeja’t 2.0.
COBOSMIKA COMPANY

Aquesta intervenció artística fusiona la dansa 
contemporània i les danses urbanes a partir 
d’una battle (combat dansat) protagonitzada 
per cinc personatges estridents, que lluitaran 
fins a deixar-se la pell i els ossos per ser els 
campions universals de l’art del moviment!
Autoria i direcció Olga Cobos i Peter Mika · Interpretació 
Anna Asensio, Albert Barros, Julien Rossin i Anna Sagrera 
· Amb la participació d’alumnes de l’Escola Sant Cugat, 
del Centre de Dansa Laura Esteve, de Fusió Música i 
Dansa i amb la col·laboració especial de La Batuescola.

 Obert a tothom

18 h – Teatre-Auditori Sant Cugat

IT DANSA
JOVE COMPANYIA DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE

IT Dansa torna amb l’energia i l’entusiasme 
que caracteritzen aquesta jove companyia 
i amb un repertori per a totes les edats que 
inclou quatre peces de diferents coreògrafs 
amb reconegut prestigi internacional.

 15 € - Descompte a partir de 4 entrades (13 €)

12 h – Teatre de Mira-sol

BLOWING
MÚCAB DANS

Un espectacle visual, poètic i innovador 
en què la dansa, la música en directe i la 
tecnologia ens convidaran a volar per un 
món fantàstic, màgic i absurd.

 6 €

ASSAIG OBERT a les 17 h  
 Entrada amb invitació. Podeu adquirir-la a: www.tasantcugat.cat

COL·LOQUI POSTFUNCIÓ amb la companyia presentat per Recomana.cat 
 Amb l’entrada de l’espectacle

Dissabte 14 de març

Diumenge 22 de març

Dissabte 28 de març Diumenge 29 de març

Dijous 19 de març Dissabte 21 de març

Diumenge 15 de març

TALLER FAMILIAR DE DANSA a les 11 h 

Un taller destinat a tothom que vulgui 
conèixer i gaudir de l’experiència de l’espec-
tacle “Euforia” amb l’objectiu que els partici-
pants acabin sent part de l’espectacle. 

 Obert a tothom. Nombre de participants limitat. 
No cal inscripció prèvia. Durada: 1 hora
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