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El festival Dansat ja es belluga per embolcallar el
Dia de la Dansa

Títol: Europa Espanya Català

El Festival Dansat, que organitza el Sant Andreu Teatre, una de les sales de la ciutat que estima i
programa la dansa, és a punt de començar la seva 12 edició, centrada en la dansa contemporània
i accessible per a tota mena de públics. Se celebrarà envoltant el Dia Mundial de la Dansa (dia 29
d'abril), del 28 d'abril a l'1 de maig. Seran cinc sessions durant les que es podran veure 6
espectacles. Aquest matí s'ha presentat als mitjans amb la presència d'alguns dels participants.

Òscar Rodríguez, director del SAT i assessor de la programació de dansa, que coordina Thomas
Noone, ha explicat que "aquest any culmina la primera edició del Projecte AlianSAT, de dos anys
de durada, que vam engegar l'any passat. Recordareu que consistia en què sis companyies
conegudes unissin forces per a la difusió de la dansa." Aquestes companyies són CobosMika
Company, Increpación Danza, Kulbic Dance Company, La Veronal, Roberto Olivan & Enclave Arts
del Moviment i el mateix Thomas Noone. Van presentar una part del seu proper projecte i la
filosofia que tindria.

La presència d'aquestes companyies fa funcionar molt bé, assolint el 97% de l'aforament. Aquest
any, la seva funció és recomanar sis companyies emergents o no tant!- i continuar endavant amb
les creacions que estan preparant en residència, que s'estrenaran al llarg de l'any. "Ho fem per no
repetir el Festival amb la mateixa gent. Els hem demanat que ens recomanin companyies que els
semblin interessants, que comparteixin amb ells l'amor per la dansa i, sobretot, que sigui
accessible al públic no habitual al gènere", ha exposat Thomas Noone, programador del Festival.
Posteriorment es faran les celebrades xerrades postfunció, inspirades i moderades per
Recomana.Cat, amb la presència dels artistes.

També han muntat dos tallers per a gent que no balli "tindrem gent molt diversa, que volen provar
la dansa!", diu Noone.

EL PROGRAMA I ELS SEUS PADRINS'

Triple Bill 2016. Phoenix Dance Theatre

Dies 28 i 29, a les 20.30 h.

Dia 29, colloqui postfunció amb la companyia, moderat per Recomana.

El festival arrenca amb Triple Bill 2016, de la companyia Phoenix Dance Teatre, que ens
recomana Thomas Noone. "En aquests cas no són emergents, és una de les companyies
britàniques amb més trajectòria. Però porten la dansa al nord, on la gent no està tan especialitzada
com a Londres. A Dansat compartim aquesta filosofia i per això els he volgut portar", diu el
coreògraf, que ha confessat que els va descobrir "quan era estudiant i sempre m'han inspirat en la
meva dansa. Portaran peces conegudes i altres de noves." Les peces es diuen Until With/Out.
Enough, Undivided Loves i Bloom. La companyia enguany compleix 35 anys als escenaris.

Mobilus. Companyia Addaura. Dansa, màgia, titelles, ombres i circ.

Espectacle familiar per a partir de 4 anys.

Dia 1 de maig, 19 h.



És un espectacle recomanat directament pel Sant Andreu Teatre, perquè ja es va fer l'any passat.
Ens en parla Miquel Espinosa, membre de la companyia i ajudant de direcció. "Treballem sobre
l'obra d'Alexander Calder i tractem de tocar tots els eixos de la seva obra: fil-ferro, mòbils,
estabiles, circ i pintura." L'han fet tres coreògrafes: Laia Satanach, Olga Lladó i Eugènia Morales, a
més de fragments collectius. "Vam poder comptar amb la direcció de Teia Moner, que domina tots
els gèneres: titelles, circ, clown, màgia... Amb ella es va convertir en un nou espectacle on es va
succeint tot amb molt de ritme." La van estrenar a l'octubre a l'Institut del Teatre i no han parat de
tenir actuacions. Fins i tot aniran al Canadà! "A Mobilus hem trobat el nostre llenguatge escènic.
Per això volem retomar la nostra primera proposta Embrossa't, un poema visual sobre Brossa. El
volem refer i pujar-li el nivell."

SESSIÓ 6.4.2

Amb Cia. Sugar, Manuel Rodríguez, H. Carafi i M. Sánchez i Cia. Vbuit.

Dia 30/4 a les 20.30, amb colloqui postfunció moderat per Recomana (22.30 h). I l'1 de maig, a les
19 h.

La Sessió 6.4.2 indica que el Festival aposta per un programa mixt de quatre petites peces, de
quatre companyies diferents, que es representen seguides. L'any passat es va dir 6.4 i era tot el
festival. Ara porta el 2 afegit, perquè és el segon any que es fa, i està complementat amb dues
funcions de llarga durada: la de la Phoenix i la de Assaura..

LA COMPANYIA SUGAR PROPOSA CANARDS I ESTAN RECOMANATS PER ROBERTO
OLIVAN. Pietro Selva ens explica que "Sugar l'hem creat la meva companya Andrea Sperotto i jo.
Estem molt contents de poder ensenyar el nostre treball perquè és molt proper al circ. Crec que la
definició de circ i dansa, cada vegada estan més aprop. Fem un treball corporal, estem
interessants amb el moviment d'un cos que es mou de debò." L'argument recrea éssers humans
que es transformen en animals i a l'inrevés. "Té un component de ritual", diu. Presenten els últims
15 minuts de l'espectacle, que s'estrenarà al desembre.

LA VERONAL HA APOSTAT PER MANUEL RODRÍGUEZ, que forma part de la companyia però
actua sol. La peça es diu Rewind_Extracto de Screensaver i reflexiona sobre el flashback, un
fenòmen en el qual l'individu torna a experimentar una vivència i és incapaç d'admetre que només
és un record. Rewind és un extracte de la peça Screensaver, que Manuel Rodríguez va estrenar al
festival Sâlmon 2014, al Mercat de les Flors.

RAMON BAEZA PROPOSA I DIRIGEIX ALL ABOUT una peça de dansa, teatre i flamenc de 20
minuts, que recomana i coprodueix Increpación Danza. "L'obra no és, però, de la companyia. És
una coreografia de dues ballarines independents, H. Carafi i M. Sánchez, i és un extracte del que
estrenarem el novembre. Jo he fet de director i de coach!", diu Baeza. Els solos han estat creats
en moments diferents, a partir "d'experiències personals de les noies intransferibles." Han optat
per buscar un punt de unió i el van trobar a la pellícula Eva al desnudo. "La pellícula ens va situar
en una estètica i ens va fer veure les peces amb una lectura diferent. Hem trobat que l'embolcalla
amb un sentit nou. Hem fet algunes llicències poètiques agafant textos de la pellícula. Té un punt
de melodrama però també molt d'humor i des del flamenc." Ramón Baeza, un dels fundadors de
Increpación Danza, celebra també l'arribada de la companyia Phoenix Dance perquè "una de les
que vindrà va ser la meva mestra, fa més de 25 anys!"

COBOSMIKA COMPANY APADRINA LA VIDA ERA, DE VBuit. L'interpreten Laura Vilar i Miquel
Barcelona. En Miquel explica que són ballarins de Cobosmika però que aquest és un projecte
personal, que forma part de Dones teixint xarxa: El repte de tornar a començar, d'Eva Bellart,
guanyador de la Gala Solidària del Dia Internacional de la Dansa 2015. "És una proposta especial
amb voluntat social, que ja hem portat a Can Brians i l'han vist persones de totes les edats en el
context de la presó. Sempre intentem anar més enllà de l'exhibició escènica i a La vida era fem
participar la gent!", diu. El que demanen al públic no es pot desvetllar, "perquè és una vivència
important i sorprèn", però "no és gens agressiva i sempre tenim voluntaris disposats a fer el que
proposem." La participació està reservada a 15 dones i 15 homes. "La peça dura uns 40 minuts i
en farem un extracte d'uns 20 minuts."

Totes les actuacions tindran lloc al mateix teatre SAT!



ACTIVITATS PARALLELES

Travessia Recomana: colloquis després de la funció. Enguany el festival segueix amb voler
acostar el públic tan professional com no professional. Per aquest motiu després de les funcions
de divendres a dissabte hi haurà un colloqui amb els creadors i/o intèrprets al voltant d'una copa.
Els colloquis estaran conduits per Montse Otzet, crítica de Recomana i s'inclouen dins del
programa Travessia Recomana.

Taller de dansa per a professionals amb Manuel Rodríguez ballarí de La Veronal. Imparteix un
taller per a ballarins, professionals o en formació, en el qual es treballarà la seva tècnica i
llenguatge.

Info i reserves: info@espaidansat.cat 23 i 24 de març 23 i 24 de març 10:00 a 14:00 h 10:00 a
14:00 h

Lloc: Fabra i Coats Lloc

Preu: 90

Introdueix-te a la dansa contemporània amb Thomas Noone T'agrada ballar? No has ballat mai
però tens ganes d'introduir-te en el món de la dansa? Aprofita per conèixer i descobrir les
possibilitats del teu cos amb aquest curs introductori de dansa contemporània per a no
professionals de la mà del coreògraf Thomas Noone (Premi Ciutat de Barcelona de Dansa 2011).

Info i reserves: info@espaidansat.cat

Del 18 abril al 21 d'abril , de 20h a 21.30h

Lloc: Fabra i Coats

Preu: 100 euros

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Compra d'entrades: - A les taquilles del SAT! Espai Dansat. Venda d'entrades des d'una hora
abans de l'inici de les representacions. Es poden comprar entrades anticipades per a altres dies.
Venda subjecta a disponibilitat.

Per Internet: A la web www.espaidansat.cat. No s'admetran canvis, anullacions ni devolucions de
les entrades adquirides.

Descomptes: 20% descompte per a grups (mínim 10 persones) Carnet TR3SC, Carnet Jove,
Carnet de Biblioteques i APDC. Descomptes especials per a alumnes d'escoles de dansa i teatre


