
 

HOP CABARET A LA MARINA 
Hop15, 5esTrobades de dansa i cultura urbana 
 
9 de juliol  de 2015   20,00h  
davant Centre Cívic Casa Rellotge,Passeig de la Zona Franca 116 interior 

 

Hop CABARET forma part de HOP15, 5es  Trobades de dansa i cultura 
Urbanes, un esdeveniment cultural que tracta de promoure i mostrar la cultura 
i la dansa urbana. 

Podren gaudir de la presentació del “HOP Cabaret ”, un espectacle format per  
7 propostes de creació d'artistes emergents de les danses urbanes i els  
ritmes del beatbox. 

Presenta: 
 
Guille Vidal.  Mestre de cerimònies.  
La seva trajectòria artística es desenvolupa a cavall entre el teatre i la dansa, 
però la seva especialitat són les danses urbanes, en les quals acumula 
quinze anys d'experiència que l'han convertit en una figura de referència dins 
l'escena nacional. És també un dels MCs o presentadors més cotitzats en 
l'àmbit dels esdeveniments de dansa urbana (Hipnotik, Campionats 
coreogràfics Menchu Duran, festes I'm Hip Hop a Luz de Gas, iDance 
Campionat de dasa urbana, BCN TopStyles, HHem de Parlar, etc.). 
 

 
 
Actuacions  de:  
 
Raba i Marc presenta exhibició de Flatland  

 

Raba, esportista amb gran trajectòria nacional i internacional  realitzarà una 
exhibició de Flatland, una disciplina de BMX que consisteix a fer infinitat de 
trucs només amb l'ajut de l'equilibri i uns 

posa peus a les rodes, fent el màxim 



 

de trucs combinats de molta dificultat sense posar els peus a terra.  
Durada: 9 minuts 

Diego Garrido Abril presenta el solo:  Sense Pors  
 Durant la vida hi ha pors que s'apoderen de nosaltres, són els que 
 creen dubtes i pensaments. Per això és tan gratificant alliberar. A 
 través del moviment es troben formes abstractes, barrejant estils de 
 dansa amb la idea de transmetre un sentiment  que ens alliberi. Ballarí 
 de danses urbanes des de l'any 1999, forma part de Iron Skulls 
 format a l'escola Varium i investigador sobre les danses urbanes. 

Durada: 8 minuts 

 
 

Cia Roots  presenta “Po”  

 

Roots és una companyia de danses urbanes que combina la força del hip hop 
amb l'energia contemporània, treballen a través dels sentiments i amb la seva 
experiència social s'han inspirat en el seu dia a dia per crear aquesta peça. 
Directora i coreògrafa Ruth 
Prim. 
Ballarina professional de 
danses urbanes i de 
contemporani, Ruth ha 
col·laborat en diversos 
projectes coreogràfics tant com 
a ballarina com a coreògrafa.  
Ruth és guanyadora nacional i 
internacional de batalles de hip 
hop i experimental, de tal 
renom com "Juste Debout" 
entre d'altres. 



 

 
Durada: 10 minuts aprox. 
Cia Coged las rosas mientras podais  
 
La peça està dirigida per Nacho Cárcaba i coreografiada per Ruth Prim. En 
un sistema tancat i repressiu tot és igual. Només mirant al nostre interior 
podem veure el que som realment. Vaig anar als boscos perquè volia viure a 
consciència. Volia viure a fons i extreure tot el moll a la vida. Deixar de banda 
tot el que no fos la vida per a no descobrir en el moment de la mort que no 
havia viscut. 
 
Durada: 8 minuts aprox. 
 

 

 

Cia Legacy N3D presenta fragments de Show Elegance i Show Star 
wars.     
Elegants, enèrgics i carregats d'acrobàcies són el shows de break i popping 
de la companyia formada per joves ballarins de diferents nacionalitats curtits 
als carrers de Barcelona.   
 

Durada: 12 minuts 
 

 



 

 
 

 Luis Muñoz Santiago i Diego Garrido Abril  present a el duet: “Digital 
Slaves”  

La vida que tenim els éssers humans, és com si estiguéssim 
programats com les màquines, a través de la dansa volem donar vida 
al procés de la màquina amb el cos humà. Parella formada en les 
danses urbanes formen part de Iron Skull 
Durada: 10 min 
 

 
  
Cia Get Bak  presenta  “Get Live!”  
Get Bak és una companyia de hip hop, creada l'any 2011, integrada per joves 
amb ganes de ballar, gaudir i aprendre. Amb un so a base de hits musicals, 
amb un toc modern i elegant, Get Live es caracteritza per la seva energia i 
vitalitat. Prenent la dansa i la música en directe com a vehicles, el viatge 
s'inicia amb l'essència dels 70 i finalitza amb el funk més actual. Mitjançant 
diferents estils urbans com el Popping, el Locking i el House es crea un vincle 
amb l'espectador.  
 

Durada: 9 minuts 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


