
La seducció ens captiva, com és
sabut, no només pel que es mostra
sinó també per allò que s'amaga,
que roman secret. 
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per continuar confiant i apostant per la
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SEXY SUGGESTION

C o n s e r v a t o r i  S u p e r i o r  d e  D a n s a

DANSA - CURS 2021-22
COREOGRAFIA I INTERPRETACIÓ
Divendres 29 d'abril de 2022, 20 h
Dissabte 30 d'abril de 2022, 20 h
Teatre Ovidi Montllor

Sexy suggestion és un espectacle de
dansa que gira al voltant de
l'atracció cap a allò misteriós, cap a
allò desconegut que ens crida.

Què ens passa quan mirem el món
des del punt cec i el miratge?

Paula Serrano Llorca


