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Olot es converteix fins diu-
menge en l’epicentre de la
dansa a Catalunya. En la seva
setena edició, el Festival Sis-
mògraf aplega una vintena
de companyies que presenten
prop de trenta espectacles en
formats diversos: obres al car-
rer, creacions d’avantguarda
o peces que fusionen dansa,
circ i poesia. Entre la progra-
mació, hi haurà una selecció
d’obres que, de ben segur, fa-
ran vibrar el públic infantil.

Al teatre i al carrer

El primer contacte amb la
dansa és al Teatre Princi-
pal (dv. 24, a les 21h) de la
mà d’Àngels Margarit, que
ret homenatge al violinista i
compositor italià Niccolò Pa-
ganini. Un seguit de balla-
rins articularan amb els seus
cossos els 24 capricis de Pa-
ganini en una proposta escè-
nica que barreja virtuosisme,
joc i divertiment.
Dissabte, l’acció es traslla-
da al carrer amb Olot Urban
Culture, un xou de hip-hop i
breakdance interpretat per
Brodas Bros i Iron Skulls, i
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EL FESTIVAL SISMÒGRAF CONVIDA UNA VINTENA DE COMPANYIES A LA CAPITAL DE LA GARROTXA

La dansa contemporàniamouOlot

Els espais públics d’Olot es convertiran en l’escenari d’espectacles de dansa contemporània arran del Sismògraf.

SISMÒGRAF OLOT

DATA: DV. 24, DS. 25 I DG. 26
D’ABRIL. LLOC: ESPAIS PÚBLICS
I TEATRE PRINCIPAL D’OLOT
(GARROTXA). PREU: ESPECTACLES
DE PAGAMENT, ENTRE 3 I 12
EUROS. ABONAMENT, 45 EUROS.
ESPECTACLES DE CARRER, GRATUÏTS.
WEB: www.sismografolot.cat

La consagració de la primave-
ra, una coreografia participa-
tiva al passeig Miquel Blay on
el públic utilitzarà auriculars.
L’activitat estrella del festi-
val arriba diumenge gràcies
a l’itinerari de dansa al Parc
Nou, que s’omplirà de balls,
moviments i jocs de quatre

companyies de dansa.
La darrera cita per a la mai-
nada és Trànsit, el viatge
d’una jove ballarina a través
d’una ciutat de llums i om-
bres. Ona Fusté transitarà en-
tre les il·lustracions animades
deMuralla 15 a ritme de la
música de Santi Vilanova.

Festa de la
sostenibilitat

+ RECOMANEM

Barcelona se suma a Londres,

París i San Diego en la

celebració del ‘Sustainable

Sunday’, una jornada lúdica

destinada a impulsar una

societat més justa i sostenible.

El CCCB allotja aquesta iniciativa

pensada perquè el consumidor,

el client o el ciutadà reflexioni

al voltant de la sostenibilitat

en diversos àmbits com la

gastronomia, la moda, la

música i el cinema. Els més

petits podran fer experiments

científics al KidsLab de BASF,

veuran com funciona el sistema

educatiu en altres cultures

gràcies al documental ‘Camí

a l’escola’ i participaran en

un taller de pesca sostenible

o classes de ioga. També es

projectarà un film sobre el

viatge a l’Antàrtida del primer

vehicle impulsat només per

energies renovables i es podrà

tocar el cotxe elèctric que va

competir en l’últim Dakar. El

programa es completa amb

concerts, tallers, debats i

algunes sorpreses més.

SUSTAINABLE SUNDAY. CCCB.

MONTALEGRE, 5. BCN (CIUTAT

VELLA). DG. 26 D’ABRIL, D’11

A 21H. PREU: GRATUÏT. EDATS:

TOTS ELS PÚBLICS. WEB:

www.thesustainablesunday.com


