
CRONEXIONES
La Tacones
av. Josep Anselm Calvé, 14
21 h

EL PARC
Fusió, música i dansa
Al Teatre-Auditori
pl. de Victòria dels Àngels, 1 
20 h

TOTS DANSEN
Dimecres 2 de maig, 19 h
Al Teatre-Auditori
pl. de Victòria dels Àngels, 1

30 minuts d’improvisació cronometrada a 
càrrec de les bailaoras, coreògrafes i pedago-
gues Asunción Pérez Choni i Cristina López. 

Cronexiones és un espai on, a través de la 
improvisació i utilitzant els codis, eines i 
riquesa de la dansa espanyola, se succeei-
xen trobades entre dos o més artistes. En 
finalitzar, tindrà lloc un petit col·loqui amb 
el públic. 

Reserva d’entrades: info@latacones.es
Places limitades. Taquilla inversa

Un espectacle de dansa on part de la música 
serà interpretada, en directe, per un quartet 
de violoncels, un concertista de piano 
i l’Orquestra Simfònica Fusió. 

Viu la dansa amb tota la seva expressió, 
gaudeix del resultat final d’un treball acu-
rat de la dansa, des de la iniciació fins a un 
nivell avançat.

Preu: 15 € 
Venda d’entrades: www.tasantcugat.cat

Tots dansen és un projecte adreçat a centres 
de secundària que té per finalitat introduir, 
promoure i donar a conèixer el llenguatge 
del moviment i la dansa contemporània en 
horari lectiu a l’alumnat de secundària a par-
tir de coreografies dissenyades especialment 
per a l’ocasió. 

Amb la participació de l’alumnat d’ESO 
de l’Institut Arnau Cadell

Direcció artística i coreografia:
Inés Boza, coreògrafa i directora 
de SenZa TemPo
Assistent de coreografia: Llum Baraldés
Ballarina – formadora: Sònia Romà

Col·laboren: 
Mercat de les Flors, Institut del Teatre de 
Barcelona, Xarxa Transversal i els Ajunta-
ments de Granollers, Mataró, Manresa, Olot, 
Tortosa, Vilanova i la Geltrú i Sant Cugat.

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

Dissabte 28 d’abril

Dilluns 30 d’abril

©
 B

éj
ar

t 
B

al
le

t 
La

u
sa

n
n

e 
- 

La
u

re
n

 P
as

ch
e

Divendres 11 de maig, 21 h
Al Teatre-Auditori
pl. de Victòria dels Àngels, 1

De l’1 de juny a l’1 de juliol
Al Teatre-Auditori
pl. de Victòria dels Àngels, 1

+ DANSA + DANSA

MALANDAIN BALLET 
BIARRITZ La Bella i la Bèstia

ESCOLES 
EN MOVIMENT

Thierry Malandain ha captivat el públic i la 
crítica amb aquest espectacle que reuneix 
una posada en escena d’aparent senzillesa 
combinada amb música de Txaikovski.

Música: Piotr Ilitx Txaikovski
Coreografia: Thierry Malandain
Ballet per a 22 ballarins

Preu: de 18 a 36 € 
Venda d’entrades: www.tasantcugat.cat

El Teatre-Auditori acollirà espectacles de 
final de curs d’escoles de dansa de la ciu-
tat i d’arreu de Catalunya, una cloenda de 
curs festiva on alumnes i professors tenen 
l’oportunitat de mostrar a familiars i amics 
els resultats de la feina feta durant l’any.
 
Mostra de dansa inaugural 
amb la participació de diferents escoles
1 de juny
Org: Associació Pro-Dansa Sant Cugat 
i Associació Zona Dansa

Escoles
IEA Oriol Martorell: 9 i 10 de juny
Varium Espai en Moviment: 
14 i 15 de juny
Corella Danza: 16 de juny
Escola Sagrada Família: 17 de juny
Step By Step: 23 de juny
Viviana Hounie Estudi de Dansa: 
28 de juny
Ritme Escola de Dansa: 
30 de juny i 1 de juliol

MÉS INFORMACIÓ www.tasantcugat.cat #TeatreAuditori

Col·laboren

Coordina

©
 O

liv
ie

r 
H

o
u

ei
x

©
 J

o
rd

i G
ar

cí
a 

Assaig obert, 18 h
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans



Dimecres 25 d’abril

Dijous 26 d’abril

Divendres 27 d’abril

Dissabte 28 d’abril

DANSES DE PLAÇA
pl. de Victòria dels Àngels, 1
19 h

TALLER D’AFRO BEAT
SCD Academy
av. de Josep Anselm Clavé, 14 
de 18.30 a 20 h

Espai de danses de plaça per ballar-hi des 
del vessant més popular. Un punt de troba-
da 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. 

Org: Esbart Sant Cugat i Grup Mediterrània

El Béjart Ballet Lausanne és l’instrument d’un 
dels millors coreògrafs del segle XX, Maurice 
Béjart. Els seus braços, les seves cames, el seu cap.

Ja fa gairebé 30 anys que el Béjart Ballet Lau-
sanne difon per tot el món les coreografies de 
Maurice Béjart. Les creacions de Béjart, sota la 
direcció de Gil Roman, ofereixen al públic les 
claus d’una història literària, històrica o mito-
lògica amb les seves visions, emocions i dinà-
miques, perquè l’espectador pugui gaudir-ne i 
fer-ne la seva pròpia interpretació.

Gil Roman ha estat aclamat també per les se-
ves pròpies creacions com ara Le Casino des 
Esprits, Aria i Syncope, coreografia que va te-
nir la seva estrena catalana a Sant Cugat l’any 
2011, i amb la qual va col·laborar el Taller d’Es-
cenografia del Teatre-Auditori.

Tombées de la dernière pluie
Coreografia: Gil Roman
Música: Franz Schubert, Citypercussion 
Thierry Hochstätter & jB Meier
Escenografia: Magali Baud
Vestuari: Henri Davila

Piaf 
Coreografia: Maurice Béjart
Música: Édith Piaf
Vestuari: Walid Aouni

Boléro
Coreografia: Maurice Béjart
Música: Maurice Ravel
Escenografia i vestuari: Maurice Béjart

Boléro compta amb la col·laboració d’alumnes 
de l’Institut del Teatre de Barcelona

Preu: de 21 a 42 € 
Venda d’entrades: www.tasantcugat.cat

A través de la dansa neix la possiblitat de 
compartir experiències interculturals úni-
ques. Endinsa’t en les arrels de l’Àfrica a 
través de l’Afro Beat. A càrrec del professo-
rat i alumnat de Lilongwe.

Taquilla inversa
Més informació: 608 437 719 
escoladeballsantcugat@gmail.com

Divendres 27 i dissabte 28 d’abril

BÉJART BALLET LAUSANNE
Al Teatre-Auditori
pl. de Victòria dels Àngels, 1 
Divendres 27, 21 h / Dissabte 28, 19 h

Assaig obert
Divendres 27, a les 17.30 h
Cal recollir la invitació 
a partir d’una hora abans

MOSTRA DE DANSA
Parc Ramon Barnils
17.30 h

Enguany celebrem la 14a edició 
de la Mostra de Dansa de Sant Cugat.

Escoles de dansa de la ciutat ens tornen 
a oferir un tast del treball que realitzen a 
les seves aules per celebrar conjuntament 
aquesta jornada tan especial. Clàssic, con-
temporani, flamenc, hip hop, jazz, tradicio-
nal, balls de saló i dansa oriental són alguns 
dels estils que podem trobar a la ciutat i dels 
quals podrem gaudir. 

Petits i grans ballarins i ballarines avui 
conviuen i comparteixen el mateix escenari. 
Veniu a celebrar el Dia Internacional de la 
Dansa amb tots nosaltres!
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Del 23 al 27 d’abril

PORTES OBERTES
Vine a ballar!
A diverses escoles de la ciutat

Tens ganes de provar una classe de dansa? 
Vols saber si és el que busques? El teu fill 
o la teva filla els hi agradaria fer dansa? 
Teniu dubtes entre diferents estils?

Les escoles de dansa de la ciutat obren els 
seus centres durant aquesta setmana perquè 
hi passeu a provar o a veure una classe. 
És imprescindible contactar abans amb 
les escoles que us informaran directament 
de les dates, horaris i totes les opcions.

Color Dansa (93 675 92 01) 
Dance Works (633 249 240)
Escola Dansa Grup Mediterrània (93 675 20 57)
Escola de Dansa Chris Ribeiro (630 888 787)
Fusió Música i Dansa (93 589 28 19)
Escola Sant Cugat (620 704 303)
General Giap - Dansa urbana (625 424 221)
La Tacones (629 067 496)
Laura Esteve Centre de Dansa (93 589 83 56)
SCD Academy (93 675 49 37) 
Viviana Hounie Estudi de Dansa (93 675 26 04)

UNA HORA DE DANSA
Al Cafè Auditori
pl. de Victòria dels Àngels, 1
21 h

Una hora de dansa pretén apropar al públic 
noves peces de dansa que es troben en dife-
rents moments del seu procés de creació i ser 
una plataforma d’exhibició per a creadors i 
ballarins. Programació a càrrec de Bea Vergés.

Con-fusió
Clara Llobet: dansa / Joan Viñals: guitarra i veu
MOVO
Danses urbanes i dansa contemporània amb 
Kiko López
Com fan mal els bons records
Flamenco amb Lali Mateu 
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Dissabte 21 d’abril

Gaudeix del plaer de ballar en família. Vine i 
descobreix tot el que pots gaudir compartint 
el ball i el ritme amb petits i grans. 

Taquilla inversa
Més informació: 608 437 719 
escoladeballsantcugat@gmail.com

TALLER DE DANSA 
EN FAMÍLIA
SCD Academy
av. de Josep Anselm Clavé, 14 
de 12.15 a 13.15 h
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