
25 D’ABRIL
BONES PRÀCTIQUES EN DANSA
JORNADA DE TREBALL PER A EDUCADORS, BALLARINS, COREÒGRAFS, GESTORS CULTURALS, ESPECTADORS,..

1. BLOC D’EDUCACIÓ (11 A 12:00H)
Presentarem projectes  que connecten el món de l’educació amb la dansa i que són fàcilment reproduïbles a tots els 
municipis de Catalunya: 
LLegir La Dansa (Servei de Biblioteques de Catalunya)
Cos i moviment (Projecte pilot Escoles Bressol IMEB – Mercat de les Flors - Graner)
tots Dansen (Mercat de les Flors i Transversal). 
DePartament D’ensenYament De La generaLitat De CataLUnYa
Barris en Dansa (Álvaro de la Peña/Vic)
aProPa’t a La Dansa (Claudia Solano / Vilanova i la Geltrú)
Coordina: Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.
Amb el suport de Transversal-Xarxa d’Activitats Culturals.

2. BLOC DE PROGRAMACIÓ (12:30 A 14H)
El mercat de les Flors i els festivals tnt de Terrassa, grec de Barcelona, Firatàrrega i el mateix sismògraf ens 
presentaran, de la mà dels seus creadors,  un parell de produccions que estrenaran. A més, els centres que ofereixen 
residències de creació també ens explicaran què s’hi cou. Primícies per a construir una bona programació de dansa a 
les nostres ciutats per la propera temporada.
Amb el suport de Transversal-Xarxa d’Activitats Culturals.

3. PAELLA CONDUÏDA (a partir de les 14h)
Paella que no serà una paella, condimentada per La cuina furtiva, tant pel que fa als ingredients, com a les espècies i a 
l’animació del debat entre els assistents: gent del món de l’educació, ballarins, coreògrafs, gestors culturals, públic,....
Dinar i sobretaula per a compartir idees, experiències, dificultats, i per a trobar el desllorigador que ens ajudi a millorar 
les nostres pràctiques com a creadors, espectadors o programadors a l’entorn de la dansa!

4. ESPECTACLES
A les 6 de la tarda ja podreu veure un dels espectacles, ECOUTE POUR vOIR de la companyia quebequesa Carpe Diem, a la 
Biblioteca Marià Vayreda d’Olot. Una experiència alhora individual i social, un projecte desenvolupat conjuntament amb 
el festival 3,2,1 de Bilbao i el tnt de Terrassa, amb la col·laboració d’estudiants de dansa de l’it, el graner i producció 
de mom/el vivero [connexió Catalunya-Quebec].
A les 8 del vespre, la presentació a Catalunya de l’espectacle INTRODUCCIÓ, de societat Doctor alonso i, després d’una 
pausa per a fer un mos, a les 10 de la nit, un programa doble de solos amb thomas noone i toni mira. 
I a les 12 de la nit, una sessió golfa d’animal religion amb l’espectacle INDOMADOR.

i més espectacles el dia abans i els dies després pels que us vulgueu quedar a olot a gaudir de 
l’aire dels volcans en moviment! (consulteu la programació a www.sismografolot.cat).

http://sismografolot.cat

