
MÉS INFORMACIÓ

93 589 12 68
www.tasantcugat.cat

Diumenge 15 de maig

Del 18 al 22 de juliol

Ds. 28 i dg. 29 de maig

Properament

Vaivé amb Brodas Bros
Al Teatre-Auditori
18 h

Amb l’objectiu d’oferir oportunitats de formació amb professionals de reconeixement 
internacional entorn de la Dansa Jazz - Modern Jazz, Jazz Funk, Contemporary Jazz 
Fusion i Comercial Dance- neix l’Stage Internacional de Dansa a Sant Cugat. 

Més informació i inscripcions
www.stagesantcugat.cat

Compañía Nacional 
de Danza. Don Quijote
Director: José Carlos Martínez

Al Teatre-Auditori
Dissabte, 21 h / Diumenge, 19 h

Què és Vaivé? Un concert amb sis músics 
interpretant un repertori d’obres clàssi-
ques, tradicionals i modernes al costat de 
la companyia Brodas Bros que improvisen 
hip-hop, dansa i música urbana amb la 
sonoritat dels nostres instruments.

Direcció musical Pep Moliner
Direcció coreogràfica Lluc Fruitós

Preu: 13€ (10€ a partir de 4 entrades)
Venda d’entrades: www.tasantcugat.cat

Després de vint anys, la CND porta a l’escenari 
un ballet clàssic complet amb una coreogra-
fia inspirada en les versions de Marius Petipa 
i Alexander Gorski. Comptarà amb la parti-
cipació en directe de l’Orquestra Simfònica 
Sant Cugat, sota la direcció de Josep Ferré.

Preu: de 29 a 42€
Venda d’entrades: www.tasantcugat.cat

Assaig obert dissabte, 28 de maig, 18 h
Cal recollir la invitació una hora abans

Estrena a Catalunya 

Col·laboren

Amb el suport de

Del 2 al 6 de maig

Assaigs i classes obertes
A diverses escoles de la ciutat

Tens ganes de provar una classe de dansa? 
Vols saber primer si és el que busques? El teu 
fill o la teva filla els hi agradaria ballar? Les 
escoles de dansa de la ciutat durant aquesta 
setmana obriran els seus centres perquè, si us 
animeu, passeu a provar o a veure una classe.

Centro Popular Andaluz (Tel. 93 589 16 74)
Color Dansa (Tel. 93 675 92 01) 
Esbart Sant Cugat (Tel. 93 007 10 60)
Escola Dansa Grup Mediterrània (Tel. 93 675 20 57) 
Escola de Balls de Saló (Tel. 93 675 49 37) 
Escola de Dansa Chris Ribeiro (Tel. 630 888 787) 
Escola Sant Cugat (Tel. 620 704 303)
Gaia (Tel. 617 401 849)
Laura Esteve Centre de Dansa (Tel. 93 589 83 56)
Nexus Dansa (Tel.93 185 56 19)
Viviana Hounie (Tel. 93 675 26 04) 

És imprescindible contactar abans amb les esco-
les on us informaran directament de les dates, 
horaris i totes les opcions.
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Diumenge 24 d’abril Dimarts 26 d’abril Dijous 28 d’abril Dissabte 30 d’abril

Divendres 29 d’abril

Dimecres 27 d’abril

Jornada de classes
obertes
Al vestíbul del Teatre-Auditori
Pl. de Victòria dels Àngels, 1 
D’11 a 14 h

Avui JAM!
Escola de Balls de Saló Sant Cugat
c. Josep Anselm Clavé, 14
De 20.30 a 22.30 h

Una hora de dansa
Al Cafè Auditori
Pl. de Victòria dels Àngels, 1
21 h

Mostra de dansa
Al Parc Ramon Barnils
18 h

Dansa solidària
Al Teatre-Auditori
21 h

Danses de Plaça
Pl. de Victòria dels Àngels
19 h

Tots dansen
Al Teatre-Auditori
Pl. de Victòria dels Àngels, 1
19 h

Zaquizamí
Cia. Roberto G. Alonso

Al Teatre de Mira-sol
c. Mallorca, 42
12 h

Les escoles de dansa ofereixen una jor-
nada de classes per a tothom que tingui 
ganes de descobrir nous llenguatges i 
passar-s’ho bé. Podreu provar diferents 
estils i compartir una jornada amb la 
dansa com a protagonista. 

D’11 a 11.40 h 
Hip hop a càrrec de l’Escola Sant Cugat
D’11.45 a 12.25 h 
Dansa Oriental a càrrec de l’Escola Chris Ribeiro
De 12.30 a 13.10 h 
Dansa Contemporània a càrrec de Color Dansa
De 13.15 a 13.55 h
Salsa a càrrec de l’Escola Balls de Saló

Classes gratuïtes i sense inscripció prèvia. 
L’aforament és limitat. Les classes seran 
impartides pel professorat de les escoles 
de dansa corresponents. Jornada oberta 
a tots els nivells i a totes les edats.

Jam session oberta per a tots els amants 
del swing & lindy hop en motiu del Dia 
Internacional de la Dansa!

Contacte i inscripcions: 
608 437 719 / 936 754 937
escoladeballsantcugat@gmail.com

Us presentem una mostra de peces curtes 
de diferents estils de dansa. Un espai d’ex-
hibició per a joves creadors del món de la 
dansa contemporània, del tap dance i de 
les danses urbanes amb propostes escèni-
ques de petit format que es troben en dife-
rents moments del seu procés de creació. 
Programació a càrrec de Bea Vergés

Hip hop Fusion
Albert Xampi i Flaminia Genoese
Body Percussion-Tap Experimental
Anna Llombart
[SOM] Dansa contemporània i guitarra
Alba Blasco, Maria Salarich i Joan Salarich

Amb l’ànim de dinamitzar i fomentar la 
dansa a la nostra ciutat, arriba la 12a edi-
ció de la Mostra de Dansa de Sant Cugat, 
dins el programa Sant Cugat Balla. Les 
escoles de dansa de la ciutat oferiran 
un tast del treball que realitzen a les 
seves aules. 

Clàssic, contemporani, flamenc, hip hop, 
jazz, tradicional, balls de saló i dansa orien-
tal són alguns dels estils que podem trobar 
a la ciutat i dels quals podrem gaudir. 

Vine a celebrar el Dia Internacional de la 
Dansa amb nosaltres!

Dansa Solidària és un projecte de dansa 
nascut a l’Institut del Teatre que vol con-
tribuir, des de la dansa, a ajudar els sectors 
més desfavorits de la nostra societat, a 
la millora de la qualitat de vida d’aquells 
que més ho necessiten.

L’espectacle consisteix en diferents pro-
postes d’un alt nivell d’exigència i de qua-
litat, fruit dels tallers de clàssic, contem-
porani i espanyol de les escoles de dansa 
de l’Institut del Teatre. Tanca la vetllada la 
jove companyia IT Dansa amb la vibrant 
coreografia Minus 16, d’Ohad Naharin.

Tota la recaptació de taquilla anirà íntegra-
ment destinada al Grup de Teatre Social de 
FEMAREC, format per treballadors/es amb 
discapacitat psíquica i/o trastorn mental.

Preu: 10€ 
Venda d’entrades: www.tasantcugat.cat

Espai de danses de plaça per ballar des 
de la vessant més popular. Un punt de 
trobada per conèixer, observar i ballar! 
Veniu a gaudir i a participar de la dansa 
Tradicional des de la seva essència; el ball 
festiu de plaça i de carrer. 

Organitzen: 
Esbart Sant Cugat i Grup Mediterrània

Tots dansen és un projecte adreçat a cen-
tres de Secundària que té per finalitat 
introduir, promoure i donar a conèixer el 
llenguatge del moviment i la dansa con-
temporània en horari lectiu a l’alumnat a 
partir de coreografies dissenyades especial-
ment per a l’ocasió.

Amb la participació de l’alumnat d’ESO 
de l’Institut Arnau Cadell i de l’Institut 
Leonardo da Vinci.

Direcció artística i coreografia
Álvaro de la Peña
Ballarina-formadora Bea Vergés

Preu: 3€ 
Venda d’entrades: www.tasantcugat.cat

A totes les llars sempre hi ha un racó ple 
d’andròmines on van a parar els trastos 
vells en desús, el zaquizamí. El d’aquesta 
història està situat al fons del passadís i 
els seus habitants, que no es veuen però 
hi són, comencen a viure, a jugar i a so-
miar quan es pensen que no se’ls sent... 
Cada vegada que el llum s’apaga, s’hi 
organitza una gran festa.

Intèrprets Cia. Roberto G. Alonso
Atrezzo i vestuari Víctor Peralta
Espai sonor Carles Cors (Le Croupier)

Preu: 6 € 
Venda d’entrades: www.tasantcugat.cat
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