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Salutació final del festival de fi de curs a La Faràndula amb els alumnes i professors
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Un moment de les coreografies de rock, a ritme de la cançó «The Final Countdown» de Euro pe

El grup de swing, en la seva contagiosa ‘jam’ amb parelles ballant al centre d’una rotllana

Una performance i sessió 
de DJ a L’Estruch

El Gimnàs va 
cloure el curs 
amb un brillant 
«Rock on!»

REDACCIÓ

Davant de prop de 600 per
sones que omplien la platea 
del teatre municipal La Faràn
dula i les primeres files del pri
mer pis. l'escola de dansa El 
Gimnàs va acomiadar la tem
porada amb un brillant espec
tacle de final de curs titulat 
Rock on!.

I és que una de les dues 
parts constava de 17 coreo
grafies dedicades a la música 
rock. L'altra, amb 18 coreogra
fies, era al ritme d'un ampli 
ventall de la música actual.

El rock va tenir una gran 
acollida per part del públic de 
totes les edats, ja  que eren 
coreografies amb músiques 
molt variades i conegudes des 
de rock clàssic fins a heavy 
metal, passant per indie-rock, 
segons ha explicat Núria Gumf, 
la directora del cenrte de la PI. 
Granados des de fa set anys.

Ha estat un any de consoli
dació tant pel que fa a la quali
tat de les coreografies com pel 
nombre de participats i assis
tents, cada any en augment.

Amb una durada d'unes dues 
hores, el festival ha comptat 
amb uns 130 participants, 
des de 3 anys fins a adults. 
Hi havia una dotzena de grups 
de iniciació a la dansa, dansa 
esportiva, jazz-funky, hip-hop 
(júnior, adults i competició) i 
swing (adults).

Ampliació de disciplines
El Gimnàs ha ampliat les dis
ciplines i els alumnes, ja  que 
a més dels infantils ha atret 
un creixent públic jove i adult 
«gràcies al hip-hop i sobretot 
al swing, que té molt bona aco
llida i el considerem un èxit», 
assenyala Gumf.

La directora aprofita per 
expressar el seu agraïment a 
to t l’equip de professors (Sílvia 
Burillo, Anna Portell, Caria 
Martínez, Rita Bernaus, Agustí 
Sabater i Juan Esquinas) i a 
les famílies dels participants 
per la seva implicació ■

FLAIXOS

►  Final del 3er Concurso 
de Músicos del pub The 
Wild Geese

Eddy Gary, Agosto y 
Septiembre, Antonio 
Quintana y Antojete son 
los participantes que se 
disputarán, este viernes a 
partir de las 23 horas, la 
final de la tercera edición del 
Concurso de Músicos del 
pub The Wild Geese, en la 
Plaça de l'Àngel. El sábado 
tocarán The Bottles.

Comiat de «La 
rateta que escombrava 
1’escaleta» a l’Arlequí

El Teatre Arlequí (Sol, 118) 
ofereix les últimes funcions 
de l'espectacle de titelles 
«La rateta que escombrava 
l'escaleta» (divendres 
i dissabte a les 18h. i 
diumenge a les 12h). A més, 
aquest diumenge ofereix 
monòlegs còmics d ’ lván 
Giménez, «Los misterios del 
bufón» (18.30h).

►  «Zoomwattsü» arriba 
dissabte al Poliorama dins 
el «MiniGrec»

El «conte musical per 
a mocionautes» dels 
sabadellencs Anna Fité i Saki 
Guillem, Zoomwattsü, arriba 
aquest dissabte (12.30h) 
al Teatre Poliorama dins el 
festival MiniGrec. Dirigit per 
Anna Llopart, el muntatge 
familiar compta amb Jofre 
Bardagí, Txell Sust, Georgina 
Llauradó i Salva Racero.

REDACCIÓ

Sara Manente i Marcos 
Simoes protagonitzen la 'per
formance' que acull aquest 
divendres NauEstruch (Sant 
Isidre, 140) a les 20h. Es tracta 
d'un capítol de This Place, que 
parteix de la idea de despla
çament com a motor, vector, 
generador de moviment físic,

sentit i valors. En aquest pro
jecte, Sara Manente i Marcos 
Simoes volen aplicar aquesta 
noció a la relació entre els 
objectes, artistes, espais i les 
paraules que fem servir per 
designar les coses.

Tot seguit, Dj Viktor Ollé farà 
una sessió on barrejarà indie, 
rock, electrònica i post-punk a 
l'EstruchBar (22h) ■


