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Avui comença l11a edició del Festival Deltebre
Dansa

Título: Europa Espanya Català

Després de l'arribada ahir dels participants, aquest matí, a les 9 h, al Centre Cívic de Deltebre, ha
tingut lloc la presentació oficial que donava el tret de sortida a l'onzena edició del Festival Deltebre
Dansa. Roberto Olivan, fundador i director del Festival, ha estat l'encarregat de donar la
benvinguda a tots els participants en aquesta nova edició, on ha remarcat la positiva trajectòria de
Deltebre Dansa: "L'evolució ha sigut impressionant. Estem molt contents amb l'expectativa que hi
ha envers el Festival". D'aquesta manera, avui mateix s'han iniciat les classes per als professionals
del sector de les Arts Escèniques, arribats de tot el món per poder instruir-se amb reconeguts
coreògrafs de dansa i circ contemporani. També han començat aquest matí les classes per als
principiants, que enguany s'han ampliat a un total de set cursos diferents, el que demostra el
compromís de formació del Festival davant l'auge de participants locals.

Un any més, són moltes les nacionalitats que conformen Deltebre Dansa i que després es
transforma en una oportunitat de projecció internacional del municipi de Deltebre, tal com ha
afirmat als participants la tinent d'alcalde de Dinamització Social i Participació Ciutadana, Carme
Franch: "Cadascú de vosaltres sou un petit ambaixador de Deltebre al món". També han acudit
com a representants de l'Ajuntament de Deltebre, el tinent d'alcalde de Dinamització Territorial i
Imatge de Poble, Salvador Bertomeu; el regidor d'Ensenyament, Comunicació, Festes i Joventut,
Carlos Serra, i el regidor d'Acció Comercial, Seguretat i Mobilitat, Francisco Castro. A la
inauguració hi ha hagut petites sorpreses, com ara l'ebrenc Joan Rovira, qui ha interpretat una de
les seves cançons com a detall de benvinguda per als participants. Posteriorment, ha tingut lloc la
roda de premsa, que ha finalitzat amb una visita per les installacions de la Ciutat Efímera.

Deltebre es converteix des d'avui i fins al pròxim 19 de juliol, en capital de les Arts Escèniques
durant 15 intensos dies on es combinaran un total de 14 classes per a professionals del sector, 7
cursos d'iniciació i 41 espectacles d'entrada gratuïta. La programació d'espectacles d'enguany
l'estrenarà aquesta nit Cirque Circoncentrique i la clourà Pepet i Marieta el darrer dia. Una variada
combinació d'actuacions d'artistes nacionals i internacionals del món de la dansa i del circ
contemporani, a més de diverses actuacions musicals molt esperades. Una cita on podrem veure
sobre l'escenari a David Zambrano, Guillermo Weickert, Peter Jasko, Gero Domínguez, Gkolia
Lamprini, entre molts d'altres. A més, també podrem gaudir de la primera actuació, no només
programada, sinó també coproduïda pel Festival Deltebre Dansa, Perhappiness, de la Companyia
de circ Kitsch Kong.

La programació està disponible a la pàgina web del Festival (www.deltebredansa.cat), des d'on
també es poden reservar les entrades, que enguany seran necessàries per garantir que ningú es
quedi sense lloc a la Carpa Deltebre Dansa, que té un aforament de 900 persones. Les reserves
també es poden fer on-line a través del perfil de Facebook del Festival i des del portal de Ticketea,
presencialment a la taquilla situada a les installacions del Festival (horari: 8.30 - 22 h, i després de
cada espectacle), i per telèfon (número d'atenció: 902 044 226). Recordem que la reserva
s'activarà sempre a les 23 h del dia anterior a l'espectacle. Les reserves on-line només demanaran
un registre ràpid al sistema i deixaran reservar fins a 4 entrades per persona, no numerades i que
s'hauran de presentar impreses per validar-les digitalment i per ordre de cua. Un cop es completi
l'aforament, el sistema de reserva d'entrades es tancarà i s'anunciarà pels diferents canals de
comunicació oficials del Festival.



Un any més, la Ciutat Efímera Deltebre Dansa obre les seves portes a les Arts Escèniques,
esdevenint un nexe entre els conceptes i les formes, entre la Cultura i les persones d'aquí i de
fora. Ens hi esperen a tots!


