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Ciutats en dansa a Sabadell

Título: Europa Espanya Català

Ciutats en Dansa és un projecte de dansa social i comunitària liderat per Álvaro de la Peña. El
coreògraf i soci fundador de La Caldera va rebre el Premi Ciutat de Barcelona 2012 en la categoria
de dansa per aquest treball coreogràfic professional, pedagògic i social. Elsd propers 17 i 18 de
juliol la Ciutat en dansa serà Sabadell.

L'objectiu és fomentar i enfortir els vincles de la comunitat i dinamitzar artística i lúdicament la
xarxa social de la ciutat a través de la dansa. Ciutats en dansa és un espectacle de dansa
contemporània interpretat per persones de totes les edats i condicions, de diversos barris
còmplices de Sabadell i sense que sigui necessari tenir cap experiència prèvia com a ballarí.

Es vol generar un espai de complicitat on els diferents actors aporten des de la seva experiència i
imaginació tot allò que volen compartir i expressar amb el moviment, la veu i la música. Amb
aquest material es crea l'espectacle, que transita per diferents estats, des de reflexions dels
moments actuals que estem vivint fins a imatges sensibles on els detalls i les subtileses prenen
protagonisme escènic per deixar-se veure.

La riquesa d'aquesta mescla fa del grup un col·lectiu que avança amb motivació i ganes de
compartir. Es compta, a més, amb músics de la ciutat, que generen ambients ben diferents per a
l'espectacle des de la música, tocada en directe.

La peça que es mostrarà als vespres de 17 i 18 de juliol al teatre de l'Estruch, dins la programació
del festival 30 Nits, i posteriorment a la nova seu de La Caldera - Les Corts de Barcelona, al 25 de
juliol, posa en escena tots els intèrprets. Aquests contribueixen a crear moments, escenes i
imatges que ens poden emocionar d'alguna manera. Sense cap distinció, tots, petits i grans, fan
l'exercici de compartir l'espai màgic del teatre per recrear aquest espectacle.

Com diu l'Álvaro de la Peña: "Uno nunca sabe lo que será, crucemos los dedos, como suelo decir
al presentar el proyecto. Esta es una experiencia humana a través del arte y de la danza y como
tal, tiene también sus riesgos. Aunque a decir verdad, el único riesgo que corríamos ya lo hemos
superado, ahora solo queda hacer lo que sabemos de la mejor manera posible."

Funcions:

divendres 17 i dissabte 18 de juliol a les 21h a l'Estruch de Sabadell Compra d'entrades

dissabte 25 de juliol a les 20.30h a La Caldera Les Corts. 5. Jubilats i menors de 13 anys gratuït.
Les entrades es podran adquirir el mateix dia de la rpresentació.

Organització:

Iliacan, Companyia de dansa

L'Estruch-Ajuntament de Sabadell

La Caldera, centre de creació de dansa i arts escèniques

Hi col·labora:

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura

Obra Social La Caixa




