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The Company reforça 
el teatre amb Santi 
Ricart i Mireia Llunell
Gran ventall, a més del ballet clàssic

c. c.

Al número 18. baixos, del 
carrer Sant Josep, The Com
pany Escola de Dansa ha refor
çat aquest curs la part forma
tiva de teatre amb dos actors 
sabadeliencs ben coneguts, 
Santi Ricart i Mireia Llunell, 
que més enllà dels escenaris 
hem pogut veure a populars 
sèries televisives.

«Tenim molta sort de comp
tar amb ells-, valora la direc
tora, Montse Vera, «en la nos
tra línia de tenir professionals 
de qualitat, titulats i amb pre

sència escènica-.
Al centre es pot cursar tea

tre musical, dansa clàssica i 
conteporània, jazz o hip hop, 
activitats de Fitness com a 
complement -com  el Pilates- i 
preparen per entrar a l'Institut 
del Teatre.

Des d'un principi han posat 
èmfasi en el ballet clàssic, 
ja  que trobaven un buit a la 
ciutat en aquest sentit, però 
l'escola ofereix un gran ventall 
d'opcions. Només cal seguir-la 
«en viu» a la seva pàgina www. 
thecom panyescoladedansa. 
com i al Facebook ■
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Una de les coreografies de dansa clàssica de la mostra de fi de curs 2013-2014

Una de les coreografies d'alumnes de l’escola de dansa Stils en una mostra
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Escola Stils, tretze anys 
de premis especialitzada 
en la dansa clàssica

c. c.

Els alumnes de Stils, popu
lar escola de dansa que diri
geix des de fa 13 anys Núria 
Rodríguez a la Creu Alta 
(Francesc Layret, 41), es pre
paren en la tècnica Vaganova 
(escola russa) i el Syllabus 
de la Royal Academy of Dance 
(escola anglesa), sense oblidar 
master-classes d’altres estils.

La dansa clàssica és la seva 
especialitat. En aquesta línia 
ha obtingut moltíssims pre
mis en concursos d ’arreu de 
l'Estat, s ’han guanyat beques 
otorgades per diferents enti
tats de Catalunya i molts han 
continuat la seva formació pro
fessional en conservatoris o ja 
ballen en companyies catala
nes i estrangeres.

Però al centre també s ’impar
teixen contemporani, flamenc, 
dansa moderna, jazz-musical,

zumba, balls de saló... L’Stils 
és molt actiu en mostres de 
dansa de la ciutat i la província 
de Barcelona. Hi ha l ’opció de 
preparar els exàmens oficials 
de la RAD (d’ infantil a profes
sional).

Les classes de clàssic de 
nivell avançat es combinen 
amb una preparació física 
específica basada en la tèc
nica de pilates. Els matins hi 
ha classes per a adults. Pels 
més petits, el prisma peda
gògica canvia: lúdic i atractiu, 
amb imaginació i fantasia.

La filosofia del centre passa 
per valors com la companye- 
risme i el treball en grup, i 
respectar i cuidar-se. «La dis
ciplina de la dansa clàssica 
ajuda a formar el caràcter per
sonal de cadascú, a entendre 
que les coses que valen la 
pena costen un esforç conti
nuat». destaca Rodríguez ■

Connecta cos, ment i esperit
Classes privades i duos 
Classes de grups reduïts  
Terra i màquines de Pilates
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