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L'Escola Coco Comin porta a l'Apolo 'Soul', amb
1.150 intèrprets

Títol: Europa Espanya Català

La setmana vinent, els dies 28, 29 i 30 de juny, se celebrarà al Teatre Apolo el Festival Biennal de
Dansa de l'Escola Coco Comin, que, sota el títol Soul, està enguany dedicat als creadors del soul,
als grans artistes que van irrompre amb força en la dècada dels 60 i als dos segells discogràfics de
referència: Motown Stax i Atlantic Records.

Escrit i dirigit per la directora i coreògrafa Coco Comin, Soul reunirà un total de 1.150 intèrprets
amb edats dels 4 als 58 anys sota la coordinació de 19 coreògrafs en una espectacular posada en
escena creada per Paco Azorín, la direcció de veus de Xavier Mestres, l'actuació de l'actor i
cantant Albert Martínez com a presentador de l'espectacle, i la música en directe del pianista
Octavio Bonilla i els percussionistes Boris Talom & Xumo Nunjo.

En total, Soul compta amb un staff tècnic i artístic de 62 persones i 13 empreses subministradores
a càrrec d'aspectes com les retroprojeccions i imatges en 3D, els 20 micròfons sota l'escenari per
a les actuacions de claqué i dansa espanyola o els 1.647 vestits i 6.588 complements que lluiran
els ballarins en l'espectacle.

Soul, que es representarà en 3 dobles funcions, narra com en els anys 60 el so provinent de la
classe humil negra nord-americana, amb elements de R & B i gospel, es va apoderar de la cultura
del país malgrat la segregació racial. El professor i productor Joan Ortínez ha seleccionat un total
de 36 peces musicals per aquest extraordinari viatge a través de més de cinc dècades, en què
sonarà la música i es presentarà la història d'autèntics mites del soul com Aretha Franklin, Ottis
Redding, Stevie Wonder, Ray Charles, James Brown, Marvin Gaye, Jackson Five, The Supremes
o The Temptations.

El Festival de Dansa de l'Escola Coco Comin se celebra amb caràcter biennal i persegueix com a
objectiu no només dotar de taules escèniques als alumnes i mostrar el treball als seus familiars en
un espectacle de gran format, sinó també ampliar la cultura i coneixements musicals dels
estudiants. Segons Comin, "treballem tots sota un objectiu comú i sense sentit competitiu, i el
nostre lema és aconseguir una satisfacció personal i pujar un esglaó més en cada nou
espectacle".

Les entrades de SOUL, amb preus d'entre 27 i 47 , estan a la venda a través de
www.teatreapolo.com i les taquilles del teatre.


