23

dijous 24
Entrada

Entrada
Preparació
del cos
per ballar

Ens preparem per ballar
i viatjar pel món!

divendres 25
Entrada

Entrada
Preparació
del cos
per ballar

Ens preparem per ballar
i viatjar pel món!

www.esdansa.cat

dissabte 26
Entrada

Ens preparem per ballar
i viatjar pel món!

08:45

08:45

09:00

09:00

09:15
09:30
09:45

Taller 9
Descobrim
Nicaragua

Taller 9
Aprenem
danses de
Catalunya

IT1 - T07
La Jota, de
la tradició
als nous
llenguatges

IT2 - T14
Danses del
Priorat, Ribera
d’Ebre i Terra
Alta II

Esmorzar

Taller 7
Tast d’El
Laboratori I
A partir del
Ball de Cintes

Esmorzar

Taller 13
Descobrim
Bielorússia

Taller 13
Descobrim
Guinea Bissau

Taller 10
Descobrim
Nicaragua

Preparem
i relaxem el cos

IT1 - T15
Danses del
Priorat, Ribera
d’Ebre i Terra
Alta III

IT2 - T08
La Jota, de
la tradició
als nous
llenguatges II

Esmorzar

Descans
Taller 10
Aprenem
danses de
Catalunya

IT1 - T12
Balls i danses
del Montsià III

Taller 9
Descobrim
Balkària i la
dansa Indyrbai

IT2 - T07
La Jota, de
la tradició
als nous
llenguatges

Sortida

Taller 14
Descobrim
Guinea Bissau

Taller 14
Descobrim
Bielorússia

Esmorzar

Preparem i
relaxem el cos

Preparem
i relaxem el cos

Sortida

Sortida

IT1 - T04
Tast d’El
Laboratori II
Assaig general

IT2 - T04
Tast d’El
Laboratori II
Assaig general

10:15
10:30
10:45

Taller 10
Tast d’El
Laboratori II
Assaig
general

Sortida

11:00

Esmorzar

Descans
Taller 8
Descobrim
Nicaragua i la
dansa del Palo
de Mayo

10:00

Taller 17
Repassem
“Ballant pel món!”

Taller 18
Assaig general
de “Ballant pel món!”

11:15
Petit
Ésdansa’t
Ballant
pel món!

11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45

Preparem
i relaxem el cos

13:00

Sortida

13:30

13:15
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30

Entrada
Taller 11
Escenografia

Taller 11
L’expressió
en la dansa

Berenar
Taller 12
L’expressió
en la dansa

Taller 12
Escenografia

Entrada
El cafè de l’Ésdansa’t - Anatoli Vorobiev
de Bielorússia i Adozai Floriano Dos Reis
i Marcelia Domingos de Guinea Bissau

IT1 - T19
Balls de
les festes
populars
bielorusses

Taller 15
La dansa de
les mil mans

Taller 15
L’expressió
en la dansa

16:00

Berenar
IT2 - T20
Balanta
Ksunde

Taller 16
L’expressió
en la dansa

Taller 16
La dansa de
les mil mans

15:45

Entrada
El cafè de l’Ésdansa’t
Valoració final amb Jordi Fosas,
director d’Ésdansa

IT1 - T20
Balanta
Ksunde

IT2 - T18
Ball de
las Inditas

Taller 19
Escenografia

16:15

Berenar

16:45

16:30
17:00

Taller 20
Taller final

17:15
17:30

Valoració

Valoració

Valoració

17:45

Sortida

Sortida

Sortida

18:00
18:15
18:30

Parlem de...

18:45

Parlem de...

Tallers Ésdansa’T IT1
Tallers Ésdansa’T IT2
Ésdansa’T Jove
Tallers +Petit Ésdansa’T
Tallers Petit Ésdansa’T
Parlem de...
Espectacles finals

19:00

...i a més
gaudeix de tot
el programa
de l’Ésdansa,
del 21 al 27
d’agost!

El Laboratori
35 anys

dilluns 21

L’Ésdansa’T va néixer sota el lema “ballar i fer ballar”. La proposta,
que recull l’oferta formativa del festival Ésdansa, arriba a la 6a edició
i s’amplia amb el nou espai per a joves Ésdansa’T Jove.
ÉSDANSA’T, ELS TALLERS DE DANSA
TRADICIONAL PER A ADULTS

La sisena edició dels tallers de dansa tradicional de l’Ésdansa se
celebraran del dilluns 21 al divendres 25 d’agost. 5 dies amb 21
tallers per a adults per ballar i aprendre dansa tradicional. Com
a novetat per aquest 2017, la preparació del cos i la relaxació
la realitzaran els propis formadors dins de cada taller i a cada
itinerari.
Dos itineraris formatius
L’Ésdansa’T proposa dues línies formatives:
• A l’Itinerari 1 (IT1) s’hi poden aprendre danses tradicionals del
país i d’arreu del món amb una pinzellada de tècnica i altres
recursos.
• A l’Itinerari 2 (IT2), a més de conèixer danses tradicionals, s’hi
inclouen diverses sessions de creació, coreografia, tècnica… per
obtenir diferents eines per ballar i/o ensenyar a ballar. És una
línia formativa dirigida a aquelles persones que volen ballar i
anar més enllà aprenent altres continguts relacionats amb la
dansa.
El programa inclou El Cafè de l’Ésdansa’T i els Parlem de…
Amb l’objectiu d’apropar els participants als diferents formadors,
l’Ésdansa’T es reserva l’hora del cafè, a les 4 de la tarda, perquè
tothom qui vulgui pugui compartir un cafè amb els professors,
directors i balladors de les companyies participants als tallers.
Una estona ideal per entrar en contacte amb persones dedicades
a la dansa provinents d’arreu del món.
El programa de l’Ésdansa’T es complementa amb els Parlem
de…, la secció dedicada a la divulgació i discussió sobre temes
relacionats amb la dansa d’arrel tradicional. Es faran de dilluns
a divendres a partir de les 18.30 h.

09:15
09:30
10:00
10:15
10:30

11:30

20:15

12:15
12:30
12:45

IT2 - T09
Transformar
la Jota

13:15
13:30

Entrada

Entrada

Preparació
del cos
per ballar

Ens preparem per ballar
i viatjar pel món!

Preparació
del cos
per ballar

Ens preparem per ballar
i viatjar pel món!

Preparació
del cos
per ballar

Taller 1
L’expressió en
la dansa amb
Xevi Dorca

Taller 1
Descobrim
Catalunya

Taller 1
Descobrim
Iran

IT1 - T13
Danses del
Priorat, Ribera
d’Ebre i Terra
Alta I

IT2 - T06
Música i
coreografia II

Esmorzar

Taller 3
Descobrim
Guinea Bissau
i els balls dels
Manjaca

Esmorzar

Taller 5
Descobrim
Indonèsia

Taller 5
Descobrim la
República de
Kabardino
Balkària

Taller 2
Descobrim
Iran

Taller 2
Descobrim
Catalunya

Preparem i
relaxem el cos

Preparem
i relaxem el cos

Sortida

Sortida

IT1 - T02
Tast d’El
Laboratori I
A partir de la
bolangera

IT2 - T01
La dansa
com a eina

IT2 - T13
Danses del
Priorat, Ribera
d’Ebre i Terra
Alta I

Esmorzar

Descans
Taller 2
Descobrim
Indonèsia i la
dansa de les
mil mans

IT1 - T11
Balls i danses
del Montsià II

Taller 5
Descobrim
Bielorússia i la
dansa Oyra

Esmorzar
Descans

Taller 4
Descobrim
Iran i la dansa
Bandari

Taller 6
Descobrim la
República de
Kabardino
Balkària

Taller 6
Descobrim
Indonèsia

Preparem i
relaxem el cos

Preparem
i relaxem el cos

Sortida

Sortida

IT1 - T14
Danses del
Priorat, Ribera
d’Ebre i Terra
Alta II

IT2 - T03
Tast d’El
Laboratori I
A partir del
Ball Pla

Taller 6
La dansa com
a eina amb
Cesc Gelabert

Preparem i
relaxem el cos
Sortida

13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15

Entrada
El cafè de l’Ésdansa’t
Ali Barati d’Iran

Taller 3
Escenografia

16:30
16:45
17:00

DEL 21 AL 25 D’AGOST

17:15
17:30

Campus de Cultura Popular
L’Ésdansa’T se suma un any més al Campus de Cultura Popular
de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i
Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. www.campusdeculturapopular.cat

IT1 - T17
Bandari
Taraneh,
Dansa de
casament
Iranià

Taller 3
L’expressió
en la dansa

Berenar

IT2 - T16
La dansa
de les mil
mans

Taller 4
L’expressió
en la dansa

Taller 4
Escenografia

Entrada
El cafè de l’Ésdansa’t - Bireun
Seudati d’Indonèsia i Akmat
Kudaev de Kabardino-Balkària

IT1 - T16
La dansa
de les
mil mans

Taller 7
Maquillatge
corporal de
Guinea Bissau

Taller 7
L’experssió
en la dansa

El cafè de l’Ésdansa’t
Celina Gallo i Luciano
Sánchez de Nicaragua

Berenar

IT2 - T21
Indyrbai,
danses del
Caucas

Taller 8
L’experssió
en la dansa

Taller 8
Maquillatge
corporal de
Guinea Bissau

17:45

Valoració

Valoració

18:00

Sortida

Sortida

IT1 - T18
Ball de
las Inditas

IT2 - T17
Bandari
Taraneh,
dansa de
casament
iranià

18:15
18:30
18:45
19:00

CONTACTE

Foto portada: Ros Ribas

IT1 - T01
La dansa
com a eina

13:00

Amb el 35è aniversari de l’Ésdansa arriba un nou espai del campus
de la dansa tradicional: l’Ésdansa’T Jove. Aquest espai proposa a
un grup de 35 joves nascuts entre el 1999 i el 2004 treballar entorn
la dansa d’arrel tradicional de casa nostra i dels diferents països
convidats a l’Ésdansa 2017.
Durant la setmana els joves també treballaran diferents aspectes
de la dansa com el taller La dansa com a eina impartit pel ballarí
i coreògraf Cesc Gelabert i, a més a més, faran un tastet d’El
Laboratori, l’Espai d’experimentació a partir de la dansa d’arrel
tradicional de l’Ésdansa, on a part de treballar noves idees entorn
la dansa d’arrel tradicional tindran l’oportunitat de participar a
l’espectacle final que es prepararà durant la setmana de l’Ésdansa.

20:30

Entrada

Descans

12:00

ÉSDANSA’T JOVE

www.esdansa.cat · info@esdansa.cat
972 69 34 85 · 606 650 998

Entrada

Esmorzar

11:45

19:15
Amb el suport de:

IT2 - T05
Música i
coreografia I

11:15

En el seu 10è aniversari el Petit Ésdansa’T consolida el format
que va estrenar l’any passat. Una programació ideada per apropar
noves cultures als nens i nenes a través de la dansa i la música
tradicional i aquest any, especialment, per aprofundir en la
importància de l’expressió en el món de la dansa.

19:30

Organitza:

Entrada

10:45

19:30
20:00

IT1 - T10
Balls i danses
del Montsià I

11:00

19:15
19:45

dimecres

09:45

PETIT ÉSDANSA’T, EL PROGRAMA
FORMATIU DIRIGIT ALS INFANTS

Campus de la dansa tradicional
Les propostes de l’Ésdansa’T es programen a l’entorn de l’Espai de
dansa d’arrel tradicional de Les Preses. En total més de 1000 m2
que conformen aquest Campus de la dansa tradicional.

dimarts 22

19:45
20:00

LES PRESES

20:15
20:30

Parlem de...

Parlem de...

Parlem de...

T01. LA DANSA COM A EINA
Imparteix: Cesc Gelabert
Farem una introducció al fet d’entendre la dansa com
un acte de consciència dins el cos, com un habitar el
cos amb el cor i la ment, com una eina que ens permet
viure millor.
IT1 - Dilluns 21 d’agost d’11.45 a 13.30 h
IT2 - Dimarts 22 d’agost d’11.45 a 13.30 h

Aquest any començem el dilluns!
Els tallers de dansa tradicional de
l’Ésdansa es duran a terme del dilluns 21
al divendres 25 d’agost i comptaran amb
més d’una vintena de tallers per a adults
per ballar i aprendre dansa tradicional

T02. TAST D’EL LABORATORI I
A PARTIR DE LA BOLANGERA
Imparteix: Montse Colomé
Coincidint amb el 35è aniversari d’Ésdansa, el festival
obre El Laboratori, un espai destinat a experimentar a
partir de la dansa d’arrel tradicional. Buscarem noves
idees entorn de la Bolangera i participarem
a l’espectacle final d’El Laboratori.
IT1 - Dimarts 22 d’agost d’11.45 a 13.30 h

T03. TAST D’EL LABORATORI I
A PARTIR DEL BALL PLA

PREUS I INSCRIPCIÓ
Podeu inscriure-us a tots els tallers de dilluns a divendres o bé per dies individuals.
Inscripció a tots els tallers
Inscripció als tallers del dilluns 21 d’agost
Inscripció als tallers del dimarts 22 d’agost

110 €
25 €
25 €

Inscripció als tallers del dimecres 23 d’agost
Inscripció als tallers del dijous 24 d’agost
Inscripció als tallers del divendres 25 d’agost

25 €
25 €
25 €

DESCOMPTES I TERMINIS
INSCRIPCIONS PER TOTA LA SETMANA
Individuals
Del 29 d’abril al 31 de maig
82,50 €
De l’1 al 30 de juny
99 €
De grup (6 o més persones)
Del 29 d’abril al 31 de maig
66 €
A partir de l’1 de juny no s’aplicarà descompte per grups

INSCRIPCIONS PER DIES
A partir de l’1 de juny

25 €

Cal realitzar la inscripció online a www.esdansa.cat.
En cas que us vulgueu inscriure en grup, envieu un correu a info@esdansa.cat amb l’itinerari que us voleu inscriure
i les dades dels inscrits (nom, cognoms, DNI, telèfon i correu electrònic).
Inscripció a partir de 16 anys. Primer de tot, escull el teu itinerari, l’IT1 o l’IT2, segons les teves preferències. Places
limitades. En cas que s’acabin les places s’elegirà per ordre d’inscripció. L’organització es reserva el dret de modificar el
programa per causes que així ho requereixin. I un cop arribis a Les Preses… Passa pel Punt d’Informació per acreditarte. Caldrà que presentis el DNI juntament amb una còpia del correu electrònic d’inscripció o el justificant de pagament.
L’horari del Punt d’Informació és de 9 a 14 i de 16 a 20 h. El Punt d’Informació es troba a Les Preses, a la Carretera de
Santa Coloma, núm. 23 (davant la farmàcia). Si durant els dies de l’Ésdansa’T necessites allotjament t’oferim diverses
propostes a través de Turisme Garrotxa. Consulta tota la informació a www.esdansa.cat

Imparteixen: M. Teresa Agustí i Lluís Calduch
Coincidint amb el 35è aniversari d’Ésdansa, el festival
obre El Laboratori, un espai destinat a experimentar a
partir de la dansa d’arrel tradicional. Buscarem noves
idees entorn del Ball Pla i participarem a l’espectacle
final d’El Laboratori.
IT2 - Dimecres 23 d’agost d’11.45 a 13.30 h

T04. TAST D’EL LABORATORI II - ASSAIG GENERAL
Imparteixen: M. Teresa Agustí, Lluís Calduch, Montse
Colomé, Cesc Gelabert, Josep Garcia i Joana Vila
Per clausurar el tast realitzarem un assaig general
de l’espectacle d’El Laboratori amb tots els creadors
i participants d’El Laboratori.
IT1 i IT2 - Divendres 25 d’agost d’11.45 a 14.30 h

T05. MÚSICA I COREOGRAFIA I
Imparteix: Montse Colomé
Treballarem l’escolta de la música envers la
coreografia, de com sorgeixen els passos en relació
amb la música que escollim i de com aquests ens
porten a bellugar-nos per l’espai.
IT2 - Dilluns 21 d’agost de 9.30 a 11.30 h

T06. MÚSICA I COREOGRAFIA II
Imparteix: Montse Colomé
Una segona sessió entorn la música i la coreografia
de la mà de Montse Colomé.
IT2 - Dimarts 22 d’agost de 9.30 a 11.30 h

T07. LA JOTA, DE LA TRADICIÓ
ALS NOUS LLENGUATGES
Imparteix: Miguel Ángel Berna
Aprendrem i aprofundirem en el món de la jota, des
de la seva forma més popular fins a arribar al nou
llenguatge desenvolupat pel mateix Miguel Ángel Berna.
IT1 - Dijous 24 d’agost de 9.30 a 11.30 h
IT2 - Dijous 24 d’agost d’11.45 a 13.30 h

T08. LA JOTA, DE LA TRADICIÓ
ALS NOUS LLENGUATGES II

T15. DANSES DEL PRIORAT,
RIBERA D’EBRE I TERRA ALTA III

Imparteix: Miguel Ángel Berna
Farem una segona sessió entorn la jota, des de la
seva forma més popular fins al nou llenguatge
desenvolupat pel mateix Miguel Ángel Berna.
IT2 - Divendres 25 d’agost de 9.30 a 11.30 h

Imparteixen: Lídia de Mena, Joan Munté
i Francesc Tomàs “Panxito”
Tercera sessió del monogràfic en què gaudirem
de “Lo plaer de ballar... LA JOTA”.
IT1 - Dijous 24 d’agost d’11.45 a 13.30 h

T09. TRANSFORMAR LA JOTA

T16. LA DANSA DE LES MIL MANS O SAMAN

Imparteixen: M. Teresa Agustí i Lluís Calduch
Proposem una revolució de la jota, una sessió en què
cadascun de vosaltres pugui experimentar la jota des
del propi punt de vista.
IT2 - Dilluns 21 d’agost d’11.45 a 13.30 h

Imparteix: Bireun Seudati
És un dels balls més populars d’Indonèsia i es balla
per celebrar el naixement del profeta Mahoma o
esdeveniments importants. És Obra mestra del
Patrimoni Oral i Intangible de la Humanitat (UNESCO).
IT1 - Dimarts 22 d’agost de 16.30 a 18 h
IT2 - Dilluns 21 d’agost de 16.30 a 18 h

T10. BALLS I DANSES DEL MONTSIÀ I
BALL DE MANTONS O JOTA VELLA D’ULLDECONA
Imparteixen: M. Teresa Agustí i Lluís Calduch
Viatjarem cap a les Terres de l’Ebre per aprendre aquest
ball de plaça a ritme de jota ballat amb mantons de
Manila.
IT1 - Dilluns 21 d’agost de 9.30 a 11.30 h

T11. BALLS I DANSES DEL MONTSIÀ II
BALL DE LA RODA DE MASDENVERGE
Imparteixen: M. Teresa Agustí i Lluís Calduch
Continuarem el recorregut pel Montsià amb una dansa
que ballaven els majorals i les xiques de nit al so de la
dolçaina i del tambor.
IT1 - Dimecres 23 d’agost de 9.30 a 11.30 h

T12. BALLS I DANSES DEL MONTSIÀ III
BALL DE TRES D’ULLDECONA I JOTA DE GODALL
Imparteixen: M. Teresa Agustí i Lluís Calduch
Acabarem el recorregut pel Montsià amb aquestes dues
danses molt representatives de la zona.
IT 1 - Divendres 25 d’agost de 9.30 a 11.30 h

T13. DANSES DEL PRIORAT,
RIBERA D’EBRE I TERRA ALTA I
Imparteixen: Lídia de Mena, Joan Munté
i Francesc Tomàs “Panxito”
La primera sessió d’un recorregut per conèixer i
practicar diverses peces del repertori de transmissió
oral i viu actualment a les comarques del Priorat, la
Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
IT1 - Dimarts 22 d’agost de 9.30 a 11.30 h
IT2 - Dimecres 23 d’agost de 9.30 a 11.30 h

T14. DANSES DEL PRIORAT,
RIBERA D’EBRE I TERRA ALTA II
Imparteixen: Lídia de Mena, Joan Munté
i Francesc Tomàs “Panxito”
Segona sessió del recorregut per les comarques del
Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta; així com donar
eines per la improvització i nova creació.
IT1 - Dimecres 23 d’agost d’11.45 a 13.30 h
IT2 - Dijous 24 d’agost de 9.30 a 11.30 h

T17. BANDARI TARANEH,
DANSA DE CASAMENT IRANIÀ
Imparteix: Ali Barati
De la falda sud del Caucas ens arriba aquesta dansa
que ens permetrà conèixer millor la cultura persa i la
celebració dels seus casaments.
IT1 - Dilluns 21 d’agost de 16.30 a 18 h
IT2 - Dimecres 23 d’agost de 16.30 a 18 h

T18. BALL DE LAS INDITAS
Imparteixen: Celina Gallo i Luciano Sánchez
Coneixerem aquesta dansa de festeig nicaragüenca
entre l’home de la cort europea del segle XV i la dona
indígena centreamericana a ritme de marimba.
IT1 - Dimecres 23 d’agost de 16.30 a 18 h
IT2 - Divendres 25 d’agost de 16.30 a 18 h

T19. BALLS DE LES FESTES POPULARS
BIELORUSSES
Imparteix: Anatoli Vorobiev
Anirem fins el centre de Bielorússia per aprendre-ho tot
de les grans festes populars d’estiu i la dansa Chilova
Tamara, unes danses destacades per l’elegància i força
que desprenen.
IT1 - Dijous 24 d’agost de 16.30 a 18 h

T20. BALANTA KSUNDE
Imparteixen: Adozai Floriano Dos Reis i Marcelia Domingos
Fem parada a Guinea Bissau, l’Àfrica Occidental.
Aprendrem una dansa competitiva que vol demostrar
la qualitat de cadascú i que destaca
per l’originalitat del vestuari i les coreografies.
IT1 - Divendres 25 d’agost de 16.30 a 18 h
IT2 - Dijous 24 d’agost de 16.30 a 18 h

T21. INDYRBAI, DANSES DEL CAUCAS
Imparteix: Akhmat Kudaev
Ens endinsem a aquestes terres amb una dansa festiva
que es balla al final de les collites. Descobrirem l’ànima
del seu poble: una combinació d’elements càlids i freds,
d’amor i violència.
IT2 - Dimarts 22 d’agost de 16.30 a 18 h

Una nova proposta que completa
l’oferta formativa per a totes
les edats a l’Ésdansa

Una descoberta
artística a partir de
la dansa tradicional

ACTIVITATS

ACTIVITATS

APROFUNDIM EN EL MÓN DE LA DANSA

Els joves descobriran el cos com a eina de la mà del ballarí
i coreògraf Cesc Gelabert i treballaran l’expressió amb
el coreògraf, ballarí i actor Xevi Dorca. A més, faran un
tastet d’El Laboratori, l’Espai d’experimentació a partir
de la dansa d’arrel tradicional de l’Ésdansa, on a part de
treballar noves idees entorn la dansa d’arrel tradicional
tindran l’oportunitat de participar a l’espectacle final que
es prepararà durant la setmana de l’Ésdansa. Els joves
experimentaran amb Josep Garcia i Joana Vila noves idees
a partir del Ball de Cintes i acabaran amb un taller conjunt
amb els participants de l’Ésdansa’T i d’El Laboratori, un
assaig general dirigit per Cesc Gelabert, Montse Colomé,
Lluís Calduch, Teresa Agustí, Josep Garcia i Joana Vila.

DANSES DEL MÓN

Treballaran la cultura de sis països diferents de la mà de
les companyies internacionals participants al festival.
Podran aprendre danses d’arreu del món, com la dansa
Bandari, ball típic del casament iranià, la dansa Palo de
Mayo “Tululu pass under” de Nicaragua, un clar reflex de
la cultura caribenya que uneix les cultures indo-africana
i l’anglesa, o bé la dansa Indyrbai, típica de la República
de Kabardino Balkària i que es ballava a les zones rurals
al final de la collita, entre d’altres. A més els participants
tindran una oportunitat excel·lent per aprendre la dansa
de les mil mans, la Saman d’Indonèsia, Obra mestra del
Patrimoni Oral i Intangible de la Humanitat.

CALENDARI

Tallers del dilluns 21 al divendres 25 d’agost.
Espectacle el dissabte 26 d’agost.

LLOC

Campus de l’Espai de dansa d’arrel tradicional
de Les Preses.

EDATS

Nois i noies nascuts del 1999 al 2004.

HORARIS

Matí:
• 08.45 - 09.00 h – Entrada
• 09.00 - 11.00 h – Activitats
• 11.00 - 11.30 h – Esmorzar (cal portar-se’l de casa)
• 11.30 - 13.30 h – Activitats
• 13.30 - 13.45 h – Sortida

PREU

50 € (inscripció de dilluns a divendres)
2n germà 42,50 €
3r germà 35 €

INSCRIPCIÓ

A partir del 29 d’abril. Inscripcions obertes
a www.esdansa.cat fins a exhaurir places.

PLACES

35 places
Places limitades. En cas que s’acabin les places s’elegirà
per ordre d’inscripció. L’organització es reserva el dret de
modificar el programa per causes que així ho requereixin.

UNA APROXIMACIÓ A LA CULTURA

Realitzarem tallers amb les diferents companyies
participants al festival. Treballarem la cultura de sis
països diferents i també la de casa nostra, descobrirem
d’on prové cadascuna d’elles, escoltarem els seus
instruments i ballarem els seus ritmes, coneixerem els
seus vestits i farem una aproximació a les seves tradicions
més arrelades. Aprofitarem també per aprendre com cal
preparar el cos i per treballar la consciència del propi
moviment.

L’EXPRESSIÓ EN LA DANSA

Aquest 2017 el Petit Ésdansa’T posa especial atenció en
treballar l’expressió en la dansa. Per fer-ho es duran a
terme unes sessions de 45 minuts que seran dirigides per
Xevi Dorca, coreògraf, ballarí i actor.

DANSES D’ARREU DEL MÓN
PER CREAR UN ESPECTACLE

Durant tota la setmana prepararem un espectacle colze a
colze amb tres de les companyies participants. Treballarem
una dansa de cadascuna d’elles, com el Grito del Bolo,
una polca a partir dels jocs del nord de Nicaragua, la
dansa Bijagó Kampune de Guinea Bissau que es balla amb
pintures corporals per preparar els infants per a la vida
adulta o la dansa Kryhatchok de Bielorússia, i les ballarem
tots junts a l’espectacle que s’estrenarà dissabte al migdia.

CALENDARI

Tallers del dilluns 21 al divendres 25 d’agost.
Espectacle el dissabte 26 d’agost.

LLOC

Campus de l’Espai de dansa d’arrel tradicional de Les Preses.

EDATS

Nens i nenes nascuts del 2005 al 2013. Es dividiran en dos
grups per edats per tal de treballar els continguts de la
manera més adequada a cada edat.

HORARIS

Matí:
• 08.45 - 09.00 h – Entrada
• 09.00 - 11.00 h – Activitats
• 11.00 - 11.30 h – Esmorzar (cal portar-se’l de casa)
• 11.30 - 13.30 h – Activitats
• 13.30 - 13.45 h – Sortida
Tarda:
• 15.45 - 16.00 h – Entrada
• 16.00 - 16.45 h – Activitats
• 16.45 - 17.00 h – Berenar (cal portar-se’l de casa)
• 17.00 - 18.00 h – Activitats
• 18.00 - 18.15 h – Sortida

PREU

55 €
2n germà 46,75 €
3r germà 38,50 €

INSCRIPCIÓ

A partir del 29 d’abril. Inscripcions obertes
a www.esdansa.cat fins a exhaurir places.

PLACES

70 places (dividides en dos grups de 35 aproximadament)
Places limitades. En cas que s’acabin les places s’elegirà
per ordre d’inscripció. L’organització es reserva el dret de
modificar el programa per causes que així ho requereixin.

