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Stage Internacional de Dansa de l'Institut del Teatre 
 
Objectius:  
 

1. Generar un marc de visibilitat dels estudis de dansa i del CSD específicament. 
2. Crear relacions internacionals amb creadors/es de prestigi i reconeixement 

internacional en el marc de la dansa i les arts escèniques actuals.  
3. Generar vincles entre els estudiants de dansa de les diferents escoles (CPD, CSD, IT 

Dansa)  
4. Posar-se en forma abans de començar el curs amb les  classes regulars després de les 

vacances per millorar el rendiment tècnic i el nivell general. 
5. Conèixer les noves tendències i llenguatges. 

 
Informació dels continguts, dels professors i dels tallers:  
 
Curs 1 
 
CONTACT IMPROVISATION – amb ANDREW DE LOTBINIÈRE HARWOOD 
Aquest taller intensiu convida els participants a reconsiderar la nostra percepció del que són 
essencials de la Contact Improvisació, centrant-se en algunes de les seves facetes específiques 
i fonamentals: la sensació, l’espai, el temps, així com les relacions amb els altres ballarins. Les 
habilitats perceptuals que impliquen els sistemes somatico-sensorials, com ara "veure" a 
través de la pell o "degustar" el pes, s’examinaran i s’integraran en el conjunt més gran 
d’habilitats físiques essencials, com per exemple moure's mentre es manté el pes d’una altra 
ballarina, caure i aterrar de forma segura des de qualsevol nivell, o modular el to del cos sent 
omnipresent mentre ballem amb una parella. S'inclouran tècniques de llançament, treball 
pràctic i nombroses partitures per ballar, escalfar-se i també converses i debats.  
El taller pretén facilitar el desenvolupament d'una presència intensa i subtil en les nostres 
danses en solitari, en duo i en trio, tot mantenint-nos atents a la constant evolució del clima 
creatiu generat en les nostres composicions de grup. 
 
ANDREW DE LOTBINIÈRE HARWOOD 

Andrew de Lotbinière 
Harwood és un pioner i 
mestre de la  improvisació de 
contacte, reconegut interna-
cionalment. Va iniciar la seva 
carrera de dansa el 1975 i 
des de fa més de quaranta-
tres anys es dedica a la 
investigació, l'educació, el 
desenvolupament i la difusió 
de la improvisació de con-
tacte i la composició en 
temps real com a disciplines 
de moviment sofisticades i 
com a  forma artística.  
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Director artístic d'AH HA Productions del 2000 al 2014, la seva obra ha evolucionat a través de 
col·laboracions contínues amb molts ballarins de renom (Nancy Stark Smith, Steve Paxton, 
Peter Bingham, Benoît Lachambre, Marc Boivin, Lin Snelling, Chris Aiken, Ray Chung i Lisa 
Nelson i Kirstie Simson entre molts altres) i a través de diverses investigacions sobre el 
rendiment, la composició, el disseny espacial i les tècniques de moviment. Ha desenvolupat un 
llenguatge personal que ha compartit arreu del món des del 1976. L’any 2000 va rebre el 
prestigiós  premi del Consell de Canadà Premi Jacqueline Lemieux. 
 
Curs 2  
 
FLYING LOW – amb MILAN HERICH 
Aquest taller se centra principalment en la relació dels ballarins amb el terra. La classe utilitza 
patrons de moviment simples que impliquen la respiració, la velocitat i l'alliberament d'energia 
a tot el cos per tal d'activar la relació entre el centre i les articulacions, movent-se dins i fora 
del terra de manera eficient. La classe inclou frases relacionades amb el treball i el moviment, 
que exploren les lleis primàries de la física: cohesió i expansió.  El treball de  les espirals ajuda 
als ballarins a moure’s dins i fora del terra i a desplaçar-se per l’espai. Per activar aquestes 
espirals, els estudiants troben el seu centre i mouen totes les articulacions connectades a 
aquest. Els braços, les cames, les mans, els dits dels peus, els colzes i els peus es converteixen 
en extensions del centre. Les espirals impulsen la classe per tota la sala, tant a terra com en 
posició vertical. Aquesta és la tècnica del vol  “ Flying Low”. 
 
MILAN HERICH 
 
Nascut a Eslovàquia, 
Milan Herich va co-
mençar els seus pri-
mers passos de ball a 
la companyia de dansa 
infantil tradicional es-
lovaca Dumbier i es va 
graduar al Conserva-
tori de Dansa Banska 
Bystrica. El 2002 va 
continuar la seva for-
mació a la prestigiosa 
escola P.A.R.T.S sota la 
direcció d'Anna Teresa de Keersmaeker, a Brussel·les. 
Ha treballat amb diferents coreògrafs i companyies com Última Vez/Wim Vandekeybus amb 
Puur (2005)i Booting Looting (2013) i amb Sidi Larbi Cherkaoui Myth (2007). Des de fa més de 
19 anys col·labora contínuament amb David Zambrano com a ajudant de classes i tallers i han 
creat juntament A Solo for Mr. Folk fent presentacions a Europa i Amèrica Llatina. També  és 
cofundador de Les SlovaKs Dance Collective creant les obres Opening Night (2007) Journey 
Home (2009), El concert  i Cant (2010). El seu darrer espectacle és Fragments. 
Des del 2013 col·labora amb el coreògraf Anton Lachky amb Mind Gap i Side Effects. Ha 
entrenat i  coreografiat obres de la reconeguda companyia circense Rasposo a Morsure (2014) 
i La Dévorée (2017). El 2018 ha dirigit i coreografiat amb Petr Forman Turning a new leaf per a 
l'escola de circ ESAC de Brussel·les. 
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Curs 3 
 
FIGHTING MONKEY PRACTICE -  amb  ANTONIS STROUZAS 
Aquest és un taller que serveix com a introducció als estudis de Fighting Monkey Research. 
desenvolupats durant els últims 15 anys de la  pràctica /recerca que anomenem F.M.  S’adreça 
a ballarins, artistes, artistes d’arts marcials i persones interessades en el desenvolupament 
humà. 

La formació experimenta principalment “situacions de moviment” i mètodes d'entrenament 
irregulars per provocar i augmentar el valor adaptatiu dels hàbits de comportament del ballarí 
i la seva planificació estratègica. Es treballa en estructures complexes per millorar les qualitats 
de moviment i augmentar la variabilitat creativa. Es vol ajudar a comprendre els principis 
subjacents del moviment humà,  i com l'estrès i la pressió afecten la nostra percepció, 
comportament i accions. També l’atenció a ser  creativament adaptables en situacions 
complexes. El curs té com objectiu fomentar la improvisació, la imaginació i la creativitat, vitals 
per a la resolució de problemes. El que és vital per a l'adaptabilitat, la longevitat i la 
sostenibilitat és Jugar i exposar-se a les dificultats. 

ANTONIS STROUZAS 
 
Antonis Strouzas va començar a 
practicar arts marcials als 14 
anys. Després d'anys de ballar, 
va ser acceptat a l'Acadèmia de 
Gimnàstica grega. Als 24 anys es 
gradua amb un diploma espe-
cialitzat en Gimnàstica, Tae 
Kwon Do i Tir. El seu esforç 
continu en el desenvolupament 
acadèmic i atlètic es mate-
rialitza al programa de postgrau 
de l'Acadèmia de Gimnàstica, 
amb un enfocament en "Maxi-
mització d'Eficiència i Qualitat 
de Vida en l'Exercici". També ha 
investigat i experimentat amb diversos esports de combat com Judo, Boxa, Lluita 
Grecorromana i Lluita Lliure, Kick Boxing i tai-txi Chuan.  
El 2006 va començar a estudiar a l'Escola Estatal de Dansa a Atenes sota la tutela de Jozef 
Frucek i Linda Kapetanea. Això li va representar una oportunitat única per investigar la 
combinació i fluïdesa del moviment entre les arts marcials i la dansa. Després de graduar-se, 
ha estat treballant sota la direcció de Josef en la Fighting Monkey Practice fins a l’actualitat.  
 


