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interactuar amb la ballarina i
descobrir un món de sentits,
sons i moviments.
La mainada també tindrà

l’oportunitat de jugar amb
el tacte, el so, les textures, la
llum, les olors i diversos es-
tímuls sensorials a la Zona-

Zero-3, una instal·lació en
forma de bosc pensada per a
nens i nenes de 0 a 6 anys.

A l’aigua, al carrer i al parc
La gran virtut del Sismògraf
és la capacitat d’innovar
i de trobar nous espais

Olot es converteix un anymés
en l’epicentre de la dansa con-
temporània ambmotiu del
Sismògraf. En la seva vuitena
edició, el festival aplegaràmés
de 30 espectacles en formats
diversos que reforcen el vessant
educatiu i social de la dansa. La
majoria d’obres estan pensades
per a tots els públics, amb una
selecció adreçada especialment
al públic juvenil i infantil.

Capsa de sensacions
El gran reclam per a les famí-
lies amb nens petits serà Au-
papá, deZigZagDanza (ds. 2
d’abril, a les 11h). La compa-
nyia dirigida per Estrella Gar-
cía es presenta al Teatre Prin-
cipal d’Olot amb unmuntatge
interactiu per a nens i nenes
de 0 a 3 anys. L’element cen-
tral és una gran capsa amb
les parets de vidre que amaga
al seu interior una ballarina.
Els més petits podran seguir
els seus moviments des de di-
verses posicions i diverses òp-
tiques. Per exemple, podran
enfilar-se damunt la capsa i
gatejar pel sostre de vidre,

UNA VINTENA DE COMPANYIES ES DONEN CITA AL SISMÒGRAF D’OLOT

JAMES BEGG

Dansa en erupció de creació, alguns d’ells
secrets. Enguany, se sumen
nous escenaris com el Club
Natació Olot, on tindrà
lloc l’espectacle de natació
sincronitzada de l’Associació
Esportiva Sincro Mataró
(ds. 2 d’abril, a les 16.30h).
En aquesta ocasió, el públic
tindrà l’opció d’asseure’s
còmodament a la graderia o
de saltar a l’aigua i seguir
l’exhibició des de la piscina.
D’altra banda, la plaça Ma-

jor d’Olot aplegarà un parell
de muntatges per als joves.
La Camut Band sorprendrà

SISMÒGRAF OLOT

ESPAIS PÚBLICS I TEATRE PRINCIPAL
D’OLOT (GARROTXA). DV. 1, DS. 2 I
DG. 3 D’ABRIL. PREU: ESPECTACLES DE
PAGAMENT, ENTRE 8 I 12€. ABONAMENT,
68€. ESPECTACLES DE CARRER,

GRATUÏTS.• Sismografolot.catEl festival Sismògraf porta la dansa a teatres, museus, carrers, piscines i parcs d’Olot. A dalt, la companyiaMoviment Lantana.

BORN TO ROCK
Els pares amb afició als ritmes
contundents, les guitarres distor-
sionades i grups com AC/DC, Kiss i
Led Zeppelin tenen una cita aquest
diumenge al Born Centre Cultural.
El heavy i el rock, dos estils que han
generat himnes intergeneracionals
i que tothom ha cantat alguna
vegada, seran el fil conductor d’un
concert tan graciós com explosiu.
Heavy per a Xics presenta el seu
primer treball discogràfic en un
espectacle que interpreta de ma-
nera divertida els grans clàssics del
gènere farcits de solos de guitarra i
de bateria, cabelleres i pirotècnia.
BORNET DE CANÇONS: HEAVY PER
A XICS. BORN CENTRE CULTURAL.
PLAÇA COMERCIAL, 12. BCN (BORN).
HORARI: DG. 3 D’ABRIL, A LES 12H.
PREUS: 8€ (ADULTS) I 4€ (FINS A
12 ANYS). SOCIS DEL CLUB SUPER3,

GRATUÏT. EDATS: A PARTIR DE 3 ANYS.

• Bcn.cat/elborncentrecultural

PRINCESES DESEMMASCARADES
El Poliorama en Família arriba al
final de la 12a temporada amb
un divertit muntatge que trencarà
alguns dels mites de les princeses
dels contes. La protagonista
d’aquest hilarant musical que lluita
contra els estereotips és la Reina del
Mirall, que farà tot el possible per
fer saber al món que les princeses
no són perfectes i que també tenen
defectes. En revelar-se la veritat, les
princeses es tornaran lletges, molt
lletges i a partir d’aquí comença una
esbojarrada aventura on al final
queda demostrat que la perfecció
no existeix i ni falta que fa.
LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS.
TEATRE POLIORAMA. LA RAMBLA, 115.
BCN (CIUTAT VELLA). HORARI: DG. 3,

10, 17 I 24 D’ABRIL, A LES 12.30H.
PREUS: 10 A 12 EUROS. EDATS: A
PARTIR DE 3 ANYS.• Viuelteatre.com

CONTES EN PRIMERA PERSONA
La Fundació Antoni Tàpies proposa
aquest dissabte un taller artístic on
els nens i les nenes seran creadors i
alhora protagonistes del seu conte.
La guionista Sandra Gómez Rey
està al darrere d’aquest projecte
docent que anima als infants a
inventar històries en què es narren
a si mateixos i decideixen quins
personatges, objectes i escenaris
formen part del relat. El preu de
l’activitat, inspirada en l’univers
màgic d’Antoni Tàpies, inclou una
visita lliure al museu fins a un
màxim de dues persones per infant.
L’ART D’INVENTAR CONTES. FUNDA-
CIÓ TÀPIES. C/ ARAGÓ, 255. ADREÇA.
BCN (EIXAMPLE). HORARI: DS. 2 I 16

D’ABRIL, A LES 16.30H. PREUS: 16
EUROS PER INFANT. RESERVES AL
932 075 862. EDATS: DE 5 A 9 ANYS.

• Ftapies.com

MÀGIA ESBOJARRADA
El pallasso Sabanni arribarà al
Teatre Tantarantana aquest
dissabte disposat a veure un
espectacle. Però, de cop i volta, es
trobarà amb la missió de pujar a
l’escenari i improvisar un xou. Per
sort, en Sabanni és una persona
amb recursos i, amb unes gotes de
màgia i enginy, farà que els nens
i nenes s’ho passin d’allò més bé,
com si tot hagués estat ben assajat.
A banda de fer riure, el clown
transmetrà als nens i nenes el valor
de la solidaritat, l’amistat, el treball
en equip i l’amor pels animals.
SOL I FA PLOU. TANTARANTANA. CAR-
RER DE LES FLORS, 22. BCN (CIUTAT

VELLA). HORARI: DS. I DIES ENTRE
SETMANA, A LES 18H; DG., A LES 12H.
DEL 2 AL 24 D’ABRIL. PREUS: 9 EUROS.
GRUPS I AMICS DEL TANTARANTANA,
A PARTIR DE 7,50 EUROS. A PARTIR DE
2 ANYS.• Tantarantana.com

PASSEIG MUSICAL AMB BACH
El saxofonista Llibert Fortuny torna
a L’Auditori aquest diumenge per
descobrir als més petits la música
del compositor Johann Sebastian
Bach. El concert s’ha dissenyat
com un passeig amb amics durant
el qual sonaran els èxits d’aquest
geni del barroc arranjats en
clau de jazz i interpretats amb
instruments del segle XX i XXI.
SONA BACH. L’AUDITORI. LEPANT,
150. BCN (EIXAMPLE). HORARI: DG.
3 D’ABRIL, A LES 17.30H. PREUS: 10
EUROS. EDATS: DE 0 A 8 ANYS.

• Auditori.cat

el públic aquest divendres
(19h) amb la seva barreja de
claqué i percussió. Entre peus
i mans és un desplegament
incendiari de tambors ge-
gants, ritmes embriagadors i
el poder hipnòtic de la dan-
sa. Els quatre ballarins de la
companyia mostraran la seva
passió pel ritme saltant da-
munt de tambors i incitant al
moviment col·lectiu.
La marxa continuarà

aquest dissabte amb Sismo-
hop (18h), una exhibició de
dansa urbana on no hi falta-
ran balls acrobàtics, hip-
hop, breakdance i altres es-
tils derivats de la cultura
nord-americana dels anys
vuitanta. En Guille Vidal fa-
rà de mestre de cerimònies
d’aquest aparador de coreo-
grafies que es tancarà amb
30 minuts de jam session.
L’activitat estrella del fes-

tival serà l’itinerari de dan-
sa al parc Nou (dg. 3 d’abril,
a les 12h). Cinc companyies
modelaran els seus balls, mo-
viments i jocs a l’entorn del
parc. Aquesta proposta acos-
tuma a reunir un públic nom-
brós i de totes les edats.


