
MATÍ  

Als aparadors de diferents comerços de Mataró s'hi
podran trobar frases inspiradores relacionades amb la
dansa i un codi QR des d'on es podran visibilitzar peces
curtes de  companyies actuals. Busca-les! 

'Despertar el cos' és una acció de moviment compartida,

una seqüència senzilla que ens ajuda a posar consciència

al nostre cos. Amb el resultat gravat dels centres

participants s'elaborarà un muntatge conjunt que,

virtualment, ajuntarà cossos ben diferents. 

TARDA  

Mostra de peces curtes a peu de carrer.
Actuació de peces curtes de dansa; mostra del talent
jove i emergent de la ciutat.

"SÍ" neix del desig d'autoafirmar-nos i de contagiar a qui

ens miri. Per fer-ho retornem al sí que viu en el cos.

Investigant sobre la mecànica corporal de l'afirmació,

obrim els nostres cossos deixant que viatgin per llocs

d'automatisme d'allò no desitjat i afirmat, per llocs de

caos, d'organicitat, de descontrol, de plaer, d'èxtasis, de

celebració...

3a trobada oberta de ballarins/es, artistes plàstics i
literaris locals amb ganes de plasmar el moviment a
través del seu llenguatge en 29 minuts. Hi haurà música
en viu.

Programa del cicle 2021

29ÉS DANSA
D A N S  I N V I T R O

LLOC I HORA
 

Durant tot el dia a
diferents comerços
de la ciutat

Durant tot el dia a
escoles d'infantil i
primària, residències 
 de gent gran i centres
de dia. 

19:30h 
Pati del Cafè Nou

LLOC I HORA

 

20:00h 
Pati del Cafè Nou

21h 
Pati del Cafè Nou

Acció conjunta amb l 'Assoc iac ió

casc ant ic  ACPGCA I  e l  NEM

(Negoci  Empresa Mataró)

FELIÇ DIA DE LA DANSA!

Acció in tergeneracional  de

moviment  en co l · laboració  amb

Bel làn ima

DESPERTAR EL  COS

CÀPSULES DE DANSA

 Acte gratu ï t  

amb inv i tac ió

SÍ
Las dueñas del  Balón

Espectac le  de dansa 

d 'Angie  Mas i  Bea Vergés

29 MINUTS

Què et  suggere ix  e l  mov iment?

 Acte gratu ï t  

amb inv i tac ió

 Acte gratu ï t  

amb inv i tac ió

Organi tza Amb e l  suport  de 

(a  la  web www.cu l turamataro.cat  s 'h i  pot  t robar  e l  mapa)

reserva les teves invitacions  a: 
www.entradesculturamataro.cat/

https://www.entradesculturamataro.cat/

