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Dansa participativa al 30 Nits
El projecte integrador de «Ciutats en dansa» s’estrena en dues funcions

FLAIXOS

► Més trobades del 
concurs Fresquiz a la PI. 
del Treball

c. c.

© Com es diu al 
documental F/Ve 
days to dance. 
si les persones 
poden ballar jun

tes. poden viure juntes. Per 
la seva banda, el coreògraf 
i pedagog Alvaro de la Peña 
(soci fundador de La Caldera 
i Premi Ciutat de Barcelona 
2012 en la categoria de dansa) 
s'ha pres molt seriosament 
demostrar el poder integrador, 
i transformador de la dansa, 
en especial en persones amb 
poca o nul·la experiència prè
via en aquesta disciplina.

Així va néixer «Ciutats en 
dansa», que ha arribat a Saba
dell amb la cia. Iliacan en col- 
laboració amb La Caldera i 
L'Estruch, el centre de creació 
de les arts escèniques del car
rer Sant Isidre.

Persones de qualsevol edat 
i condició acumulen hores de

----- 0B-----
És un

projecte d'Àlvaro 
de la Peña, Premi 

Ciutat de Barcelona

talles en diferents espais per 
la realització d'un especta
cle de dansa comunitària. I 
tal com es va anunciar, 's'es
trena' ara al festival 30 Nits: 
divendres i dissabte (21h; 5 
euros) al mateix L’Estruch.

Un dels tallers del participants a L'Estruch, on s'estrena divendres i dissabte l’espectacle

LLUÍS FRANCO

La Cia. Mar Gómez va treure molt de suc a una rentadora, dilluns al Mercat amb «Heart wash»

Dins del 30 Nits. continua 
aquest dijous (21.30h; 2 
euros) a la PI. del Treball 
el concurs de preguntes 
Fresquiz. organitzat per La 
Destil·leria. S’allarga fins el 
dia 30 de juliol.

► «El exótico Hotel 
Marigold», cine a la 
fresca a La Capella

El cicle de cinema a la 
terrassa de La Capella 
(Parc de Can Gambús) 
continua dijous (22h; 
gratuït) amb «El exótico 
Hotel Marigold». on un 
grup de jubilats s’instal-a 
a Bangalore i comencen a 
sorgir diferències.

► Más conciertos en la 
sala Breakout
La sala de la PI. Laietana. 
Breakout, invita como cada 
jueves a la Breakout Blues 
Band. Seguirán el viernes 
con Dtumbaga. el sábado 
con Tracksbar y el domingo 
con Llongue (a las 22h).

► Final de Categoría 
Solistas del Concurso de 
Músicos del Wild Geese

El viernes, después de que 
este jueves se celebre la 
tradicional Jam Session. 
se anuncia la final del 5o 
Concurso de Músicos The 
Wlld Geese en Categoría 
Solistas, a la que han 
llegado los artistas Ingmar 
Kroonenberg y Manel 
Navarro.

Més dansa
Tota una setmana de dansa 
a Sabadell, en efecte. Sense 
oblidar el concert del pianista 
Joan Valor amb l’Esbart Saba
dell Dansaire (veure pàg. 32), 
dilluns causava sensació al 
Mercat Central la Cia. Mar 
Gómez amb un duo al voltant 
d’una rentadora i una bugada 
que no s’acabava mai. Una 
relació de parella plena de 
passió, humanitat i humor que

va atraure desenes d’especat- 
dors a l’aire lliure.

I a més, aquest dissabte tora 
a L'Estruch una nova edició de 
«Dansa en família», un espai 
d'experimentació pe a petits 
i grans (gratuït: inscripcions a 
estruch@ajsabadell.cat).

Però el 30 Nits reserva altres 
tipus de propostes. L'Àgora de 
Sant Oleguer (Sol i Padrís, 93) 
toma als musicals amb Swept 
Away, on la companyia Wizart

(fundada el 2011 per Alba Gris 
i Adrià Corral) opta per melo
dies inèdites de grans compo
sitors de Broadway, com Alan 
Scott i Jason Robert Brown, 
amb només un elenc de qua
tre intèprets molt joves, acom
panyats d'una pianista.

La funció és divendres a 
les 21h (10 euros, consumi
ció inclosa: 609790176). El 
cafè-teatre acollirà dissabte 
Com nos tornem ■

Un cantante de Iron 
Maiden en el Pit Lane

Los aficionados al ’heavy 
metal’, en especial de Iron 
Maiden, no se perdieron la 
visita del que fue su cantante 
en sustitución de Bruce Dic- 
kinson. Blaze Bayley. Derro
chó simpatía en este local 
temático del mundo del 
motor y se fotografió con 
fans y el espectacular surti
dor de cerveza con motor de 
Yamaha Virago 535.

XVI Festival 
Internacional de 

Música de Sabadell 
2015

Organitza JIVENTITS
MUSICALS
DtSABADEU

Catalunya. 
Piano i Dansa

Joan Valor, piano 
Esbart Sabadell Dansaire, dansa

Ma Rosa Castells, directora artística 
Gabriel Montcada, presentació artística

Dijous 16 de juliol, a les 10 de la nit
Amfiteatre de l’Espai Cultura

carrer d’en Font, 1
En cas de mal temps el concert es farà a l'Auditori de la Fundació


