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R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ La Llotja es va convertir
ahir en la meca de la dansa ur-
bana. Davant d’un públic entu-
siasta que va deixar petita la sa-
la del teatre, van actuar uns 200
ballarins d’entre 18 i 26 anys de
15 companyies professionals de
dansa urbana. Era la quarta edi-
ció del certamenThe Best On,
organitzat per l’Escola de Dan-
sa Dancescape de Lleida amb el
suport de la Paeria.Originalment
s’hi van presentar 22 companyi-
es, encara que finalment en van
ser seleccionades quinze, proce-
dents de països com Rússia,Ale-
manya o Polònia, a banda d’Es-
panya. En concret van acudir fins
a Lleida B.U.F.U (Alemanya),
MTS (Alemanya), Super 6 (Po-
lònia), Lil’fam (Rússia), Kimber-
lite (Rússia),AdTeam (Màlaga),
Boogie Playerz (Terrassa), Pro
Clap (Badalona), Supernenas,
Nouva’s,Tanu’s Mothers, Roo-
kies, Lil’Legends i X-Fam, totes
de Barcelona. En una gala con-

duïda pel presentador de la Ga-
mesWeek per a Playstation,To-
niEmcee, totes les formacions
van oferir espectacles de 10 mi-
nuts com a màxim.

Les companyies van ser valo-
rades pel jurat, format per co-
reògrafs de prestigi internacio-
nal com el ballarí Shaun Evaris-
to, director de l’escola de dansa
urbana Moviement Lifestyle; el
coreògraf i ballarí Lyle Beniga,
conegut pel gran públic per la
coreografia de pel·lícules com
Fama; i Pat Cruz, directora de
la companyia de dansa urbana
The Company. La companyia
Lil’Legends va resultar guanya-
dora (6.000 €), seguida dels
russos Lil’fam (1.000 €) i Nou-
va’s (500 €).

El premi especial de la Llotja
va ser per a Rookies, que podrà
actuar a l’equipament lleidatà.
Entre les activitats paral·leles,
avui s’ha previst tallers al gim-
nàs Ekke i dilluns a l’escola de
dansa Factoria D.

La dansa urbana pren la Llotja
Uns 200 ballarins de 15 companyies van participar ahir en el concurs internacional The Best On ||
La companyia barceloninaLil’Legends va resultar la guanyadorade la quarta edició del festival

CERTÀMENSESPECTACLES

El públic va omplir ahir la Llotja.

LLEONARD DELSHAMS

Societat. El 7è Gran Recapte recull 300.000
quilos a Lleida per al Banc dels Aliments
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Cultura. La Petit mostra des d’ahir una
instal·lació de l’artista Aureli Ruiz
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AMADO FORROLLA

Les coreografies estaven d’allò més cuidades entre els participants de The Best On.Una de les quinze companyies participants.

Imatge dels guanyadors amb el premi de 6.000 euros, ahir a la Llotja.


