Centre Cívic Teixonera

TERRITORI
EN DANSA

Del 2 al 5 de maig de 2018

© Judit Rodríguez. Blu. Dimpro dance company

CICLE ANUAL DE DANSA
6a EDICIÓ
ACTIVITATS GRATUÏTES

TERRITORI EN DANSA, 6a edició
Cicle anual de dansa, noves tendències i participació

Dansa, dansa Te...ixonera!

Benvinguts a
Territori en dansa 2018.
Equip Centre Cívic Teixonera

© Judit Rodríguez. Blue. Dimpro dance company

“L’expressió més autèntica d’un
poble està a la seva dansa i a la
seva música.
El cos mai menteix”.
Agnes De Mille

DIMECRES 2, DIJOUS 3 I DIVENDRES 4 DE MAIG
A partir de les 17.30 h

TERRITORI VS TERRITORI

EXPOSICIONS

Actuació de dansa contemporània a càrrec de la
Jove Companyia Ramon Soler

LA MÀGIA DE LA DANSA

Activitat itinerant a l’espai públic

ANTES DE VERTE
Peça inspirada en una telenovel·la sud-americana.
Reflecteix els secrets d’un triangle amorós.
Intèrprets: Cristina Genescà Martell, Sara
Ghelardoni Tremoleda i Jose Miguel Medina Perez

© Josep Guindo

Dimecres 2 de maig:
17.30 h a la pl. de la Vila (Gràcia)
18.30 h a la pl. Lesseps (davant de la Biblioteca
Jaume Fuster)
Dijous 3 de maig:
17.30 h a la pl. Meguidó
18.30 h a la pl. Eivissa
Divendres 4 de maig:
17.30 h a la pl. Herta Frankel
(espectacle inclòs en el DiD)

Fotografies de la Prima Ballerina Assoluta Alicia
Alonso i el Ballet Nacional de Cuba
A càrrec de Josep Guindo Soldevila, fotògraf oficial
del Festival Internacional de Ballet de l’Havana. En
l’actualitat col·labora en la Temporada de Dansa del
Centre Cultural de Terrassa, en el Curs Internacional
de Dansa Ibstage i publica en prestigioses revistes
de ballet com Danse (França) o Ballet y Más.
President de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya i
director editorial de la seva revista Butlletí, vicepresident de Fotoclub Terrassa, membre de la Federació
Catalana de Fotografia i de la Federació Internacional de Fotògrafs.

CONEGUTS DESCONEGUTS
Exposició de fotografies a càrrec de Judit Rodríguez.
Tribut a la silenciosa dansa subtil de les persones
que componen les peces del nostre dia a dia.
La quotidianitat al barri plasmada en una sèrie de
retrats que tenen com a protagonistes les persones
que formen una part integral del microcosmos en
el que vivim.

DIVENDRES 4 DE MAIG
DiD. Dia de la dansa al Territori de la Teixonera
17.30 h pl. Herta Frankel
Gaudir amb la dansa no té edat. Tots ballem a la nostra manera i aquesta diversitat és la que volem mostrar
amb aquesta celebració.
Des de fa 11 anys i conjuntament amb grups de dansa del Territori, el Centre Cívic Teixonera celebra el Dia de
la Dansa, amb una mostra de diferents estils de ball, oberta a tothom que vulgui gaudir del moviment.

PERSEGUINT UN SOMNI
Xerrada ballada a càrrec de Sol Picó
20 h

© Outumuro

Sol Picó ens proposa una xerrada íntima, com si ens parlés des del sofà de casa seva, sobre els seus 20
anys de professió: pors, dubtes, fracassos inconfessables, somnis no realitzats...
Ens refresca la memòria a través de suggerents imatges dels seus inicis i ens explica el que representa
per a ella una vida dedicada a la dansa en cos i ànima: “ser dona, mare i artista, un còctel explosiu que
s’ha d’evitar que t’exploti a les mans”.
Sacrifici i divertiment, acompanyada d’un equip excepcional durant 20 anys, que l’han portada a viatjar
per més de 30 països.
Ella parlarà i ens farà preguntes a nosaltres, els espectadors d’aquest món...esteu preparats?

ESPECTACLES D’INAUGURACIÓ
21.15 h

EMPTY. Dimpro dance company

SOMMES-NOUS?. Cia Si tu t’imagines

Diferents pensaments en un estat de confusió que
provoquen una lluita interna per trobar una resposta. En moltes ocasions aquesta resposta està
buida i perdem la força per seguir buscant-la, tot i
saber que podem trobar-la si volem.

Al centre de l’escenari, un piano; una caixa de Pandora de la qual sorgiran, a tort i a dret, la música, la
dansa, el moviment i les preguntes.
Un espectacle visual i musical, a la frontera entre el
teatre i la dansa on el moviment sosté les paraules,
les anticipa i les perllonga. Un espectacle poliglot
perquè els actors s’expressen en català, en castellà, en portuguès, en francès i en anglès.
Sommes-nous és una recerca per contestar l’impossible.

Idea, creació i coreografia: Daniel Méndez
Direcció tècnica: Daniel Verdés
Intèrprets: Manon Almellones, Gisela Roset ,Marina
Errando i Tania Libertad
Composició musical: Daniela Marques
Fotografia: Carl Vannasche
Vídeo i edició: Luna Ananda
Interpretació ISL: Ivana Duzanec
Producció: Centre Cívic La Teixonera / Espacio
Práctico

JUGA’M. Colectivo 4 Ensayos
JUGA’M ens recorda a una època en la qual jugar era la nostra major prioritat, sense aclaparaments, sense preocupacions. És el retorn a dies
d’il·lusions senzilles i felicitat fàcil. La tornada a un
grapat de vivències de què gaudim en la nostra infantesa. Nosaltres seguim jugant ... I tu, JUGUES?
Creació, direcció i coreografia: Maria de Vicente,
Maria Comte “Xoxe” i Tania Llibertat Àvila.
Intèrprets: Maria de Vicente, Maria Comte “Xoxe” i
Tania Llibertat Àvila
Producció: Centre Cívic la Teixonera

Direcció: Olivier Décriaud
Assistent de direcció: Stéphane Lévy
Intèrprets: Joel Guardeño, Marc Lorenzo, Neilor
Moreno, Siziana Reiser i Raquel Banal
Producció: Cia. Si tu t’imagines
Agraïments: Lisa Nye, Sophie Kasser, Laura Galli,
Estel·la Muñoz, Mayra Luna i MOVEO

DISSABTE 5 DE MAIG
WORKSHOPS PER A PÚBLIC ADULT
Tots els tallers són gratuïts i tenen una durada d’una hora i mitja. Es demana puntualitat.
Cal inscripció prèvia online a http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera
Places limitades
Teatre Físic
Olivier Décriaud

10 h

16 h

A través del Mètode Feldenkrais trobarem la consciència plena en el nostre moviment; des d’aquí
conduirem el cos a través de la improvisació i descobrirem el llenguatge de tot el nostre ésser implicat en el bell art de dansar. “El propòsit del meu
mètode és fer que l’impossible sigui possible, el
possible fàcil i el fàcil es torni elegant i agradable“.
(Moshé Feldenkrais)

Convidem el cos a la teatralitat: ens aproparem a
conceptes fonamentals com el pes, l’articulació
(física i espacial) i els ritmes, amb exercicis i improvisacions. El taller ofereix un espai de descobriment per a totes les persones que desitgin explorar
els coneixements tècnics i artístics, desenvolupar
l’expressivitat corporal i posar el cos al servei de
la imaginació.

Dansa en territori desconegut
Claudia SolWat

Touching Improvisation
Aimar Pérez Galí

12 h

18 h

Què passa quan ens trobem en un espai diferent,
amb un grup de gent diferent i ens proposen activitats on el nostre cos acaba movent-se de formes
desconegudes fins ara?
Com afecta el territori al teu moviment? Com afecta la incertesa a la teva dansa?
Una sessió per al descobriment en moviment.

Es tracta d’explorar la performativitat de tocar. En tocar es redueix la distància amb el món. Per tocar cal
enganxar-se a les coses, a les superfícies de la realitat.
Això produeix una subjectivitat concreta, els límits estan en contínua transformació. Més enllà d’una identitat aïllada atrapada en la seva pròpia imatge, tocar
obre la possibilitat d’entendre la subjectivitat com una
realitat oberta, variable i transitòria. El tacte permetria
dur a terme un procés de desidentificació en què els
límits propis estan en constant diàleg amb el món.

© José Caldeira

Mou-te amb tot el teu Ser
Yurena Ruiz

DISSABTE 5 DE MAIG
WORKSHOPS INFANTILS
Tallers gratuïts dedicats a la dansa per a públic d’entre els 4 i els 12 anys. Cal inscripció
prèvia online a http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera
La inscripció ha de ser a nom de l’adult, mai de l’infant
Places limitades
Anem a ballar?
Laia Mora

10 h

16 h

Un espai de joc i descobriment, on el cos és el protagonista del conte.
Un cos que es mourà entre d’altres i entre lletres.
Transformar-nos en allò que llegim creant noves
històries. Una invocació als nostres personatges
preferits per imaginar plegats nous paisatges i
aventures.
Cal que els infants portin un llibre de casa seva.

Taller de dansa lliure. Espai dedicat a la creativitat,
la imaginació i la composició de moviments. S’inicia
amb un petit escalfament del cos i continua, mitjançant diferents jocs, amb l’exploració dels moviments i
l’escolta de la música. Desenvoluparem aptituds motrius, sensitives i expressives de cada un dels infants,
de manera individual i col·lectiva. Un ambient per descobrir junts noves formes de ser, estar i relacionar-nos.

© Pexels

© Tristán Pérez Martín

Ballant entre lletres
Claudia SolWat

Dansa creativa
Montse Iranzo. Dansalut

PERSONATGES EN MOVIMENT
Viviane Calvitti

12 h

18 h

Un espai per crear, jugar i dansar tot descobrint ritmes i moviments nous, acompanyats de materials
i música.
Explorarem les possibilitats motrius, expressivitat i
consciència corporal dels infants.

Molta roba, una mica d’escalfament i exercicis de
moviment per deixar-se anar.
A través de les disfresses, es crearan personatges,
s’investigaran fins a crear la seva manera de moure’s.
I amb tots els personatges de la sala crearem un conte.

DISSABTE 5 DE MAIG
Final concurs TXD 2018
21 h
Actuació dels finalistes del concurs “TXD 2018” davant del jurat especialitzat i del públic
assistent.
Al finalitzar les actuacions el públic assistent votarà.
Més informació sobre el concurs: territoriendansa.wordpress.com

Quan el Territori dansa
22 h

© Anna Fabrega

El tacte
Peça de dansa participativa a càrrec de ballarins i ballarines amateurs amb coreografia i direcció de Daniel Méndez Pina.
A través del tacte, del poder del tocar, es
treballarà per parelles i grups i es crearà
conjuntament una “performance”

LLIURAMENT DE PREMIS
22.30 h
El jurat procedirà a anunciar la companyia guanyadora del PREMI DEL JURAT.
I després de fer el recompte de les votacions populars coneixerem la companyia que
s’endurà el premi del públic.

DIUMENGE 6 DE MAIG
Espectacle familiar MIRABALLS
12 h

© Ferran Descarrega

Som a l’antiga Sala dels miralls, ara ja en desús, reconvertida en un camerino d’un parc
d’atraccions que ha conegut èpoques millors.
Una “bailaora” es prepara per actuar però,
encuriosida per la màgia que desprèn aquest
espai en decadència, en regira els racons i
s’impregnarà del que troba de tal manera que
la seva mirada canviarà per sempre.
Cal adonar-nos que som iguals però en la diferència, que les semblances ens apropen, que
l’humor ens uneix, que la música pot ser un
punt de trobada. Miraballs és un espectacle
on tres danses diferents ens mostren les seves
semblances alhora que ens fan reflexionar sobre la riquesa de les diferències.

Intèrprets i creadors: Violeta Barrio, “bailora” flamenc; Betlem Burcet, ballarina de dansa irlandesa
i Rubén Pérez, ballarí de claqué
Coreografia: Fàtima Campos
Creació i direcció: Alexandra Pagán
Música original: Jeroni Pagán
Veu en off: Pere Fàbregues, Massimiliano Palladini
i Gilles Estoppey
Disseny d’escenografia: Mercè Lucchetti
Construcció escenografia: Toni Fernández
Disseny i confecció de vestuari: Claudia Yanina
Fascio
Caracterització: Fafá Franco
Disseny d’il·luminació: Cristina Conde
Disseny gràfic: Miquel Albiac
Producció executiva: Ariel Cima
Una producció de la Companyia MADOJÉ

Anem d’espectacle - Sorteig
Sorteig de dues entrades dobles entre el públic assistent el dissabte 5 a la nit
La Virgen del Moñeko a l’espai DanSAT
pel divendres 25 de maig a les 20.30 h .
Les golfes. Un bagul. El racó dels jocs
abandonat. Peces de Moñekos que
desperten, que fan contacte amb les seves
piles oxidades i volen sobreviure. A què
juguen els Moñekos quan no es juga amb
ells? Quin món imaginari hi ha en el seu
interior?
“Viaja con nosotros a mil y un lugar!”

L’Espai Dansat i Estrella Damm us conviden a un col·loqui amb la companyia
després de la funció.

© Tristán Pérez Martín

Idea i direcció : Los Moñekos
Intèrprets: Sarah Anglada i Miquel Fiol
Textos: Enric Àlvarez i Los Moñekos
Disseny d’ il·luminació: Paco Beltran, El
Hombre Bala i El Calvo de la Mancha.
Vestuari :Los Moñekos
Fotografies:
Berta Alarcón i Tristán Pérez-Martín

Concurs txd 2018
Final - dissabte 5 de maig de 2018 al Centre Cívic Teixonera
Premi jurat (el jurat especialitzat, després de visionar en directe les actuacions, deliberarà i
escollirà una companyia guanyadora)
•
•
•
•
•

Premi econòmic de 300 €
Residència de 180 h (4 h/setmana) durant 12 mesos a la sala de dansa del Centre
Cívic Teixonera, que s’iniciarà a finals de maig de 2018.
Beca a determinar per assistir a cursos de formació per a professionals a
institucions reconegudes de Barcelona.
L’espectacle resultant de la residència s’estrenarà a la següent edició de Territori
en dansa, amb una contraprestació econòmica de 100 €.
Formar part del projecte L’IER
(Investigació Experimentació Recursos)
2018/2019. Espai físic i d’acompanyament a companyies de dansa emergents.

Premi votació popular (el públic assistent, al finalitzar, votarà l’actuació que més li hagi
agradat)
•
•
•
•
•

Premi econòmic de 150 €
Residència de 100 h (4 h/setmana) durant 6 mesos a la sala de dansa del Centre
Cívic Teixonera, que s’iniciarà a finals de maig de 2018.
Beca a determinar per assistir a cursos de formació per a professionals a
institucions reconegudes de Barcelona.
L’espectacle resultant de la residència participarà sense selecció prèvia al cicle/
concurs “Estrena’t” 2018, al novembre de 2018, que organitza el Centre Cívic Casa
Groga, segons les bases de participació del cicle.
Formar part del projecte L’IER
(Investigació Experimentació Recursos)
2018/2019. Espai físic i d’acompanyament a companyies de dansa emergents.

Bases i fitxa d’inscripció al nostre blog: territoriendansa.wordpress.com

Amb la col·laboració de: Judit Rodríguez, SAT Teatre, La Visiva i La Caldera

M

Rda
.

Dalt

MAPA
Av.
Jo

rdà

M

L3 - Vall d’Hebron

’He

bro

n

c/ Coll i Alentorn

Pg.
Vall
d

eba

c/

ur
Seg

c/ Plutó

l.

osell

Teixonera

t

c/ Besós

nrah

aste

ra

c/ R

Sortida 5

s

ny
Are
c/ F

G

M
L5 - El Coll /
La Teixonera

TERRITORI en

go

c/

da

rta

Co

Altres direccions

anie

am

c/ S

c/

c/

c/ Tru

en

do

za

c/ S

lia

osa

aR

ant

M

ADREÇA
Centre Cívic Teixonera

Arenys, 75. 08035 Barcelona
Tel. 93 256 33 88
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera
ccteixonera@qsl.cat
Metro: Vall d’Hebron (L3, L5)
El Coll / La Teixonera (5). Sortida: c. Arenys
Bus: H4, V15, 19, 27, 60, 119

Territoriendansa.wordpress.com
territoriendansa@gmail.com
Facebook.com/TerritoriEnDansa
Twitter.com/TerritoriDansa

