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Aquest cap de setmana, l'Institut del Teatre balla
pels refugiats

Título: Europa Espanya Català

L'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Creu Roja, presenta
dues gales solidàries amb 57 ballarins que interpretaran set coreografies diferents, aquest dissabte
6 i diumenge 7 de febrer al Teatre Ovidi Montllor.

La recaptació d'aquestes dues funcions a preus populars es destinarà integrament al programa
d'acollida i integració dels refugiats a Catalunya.

L'espectacle Dansa Solidària Refugiats presenta les actuacions dels alumnes dels conservatoris
professional i superior de dansa en els tres estils que s'imparteixen al centre: clàssic,
contemporani i espanyol.

La jove companyia de l'Institut del Teatre, IT Dansa, tanca el programa interpretant l'exitosa
coreografia Minus 16 del prestigiós coreògraf Ohad Naharin.

La part tècnica de les funcions comptarà amb la col·laboració de l'escola de tècnics de l'Institut del
Teatre, ESTAE.

MÉS FUNIONS A SANT CUGAT I TERRASSA

Les properes funcions de Dansa Solidària tindran lloc el 30 d'abril al Teatre-Auditori de Sant Cugat
i l'11 de juny al Centre Cultural de Terrassa.

Aquestes actuacions formen part del projecte Dansa Solidària impulsat per l'Institut del Teatre per
contribuir, des de la dansa, a ajudar els sectors més desfavorits de la nostra societat i a la millora
de la qualitat de vida d'aquells que més ho necessiten.

La presentació pública del projecte va tenir lloc l'abril de l'any passat al Mercat de les Flors, amb
una funció que va destinar la recaptació de la taquilla a finançar un projecte de dansa amb dones
de centres penitenciaris

Trobareu el programa amb tots els detalls a:
http://www.institutdelteatre.cat/ca/files/doc1620/programa-dansa-solidaria-refugiats.pdf

I encara és informació sobre les funcions a:
http://www.institutdelteatre.cat/ca/pl247/actualitat/agenda/id279/dansa.htm

Funcions de DANSA SOLIDÀRIA REFUGIATS

Dissabte 6 de febrer, 20 h. Diumenge 7 de febrer, 18.30 h

Teatre Ovidi Montllor de l'Institut del Teatre

Plaça Margarida Xirgu, s/n

Venda d'entrades: http://tincticket.com/dansa-solidaria-refugiats

Aportacions fila zero al compte corrent de la Creu Roja:

ES22 2013 0695 1802 0104 6966

Concepte: Dansa Solidària-Refugiats




