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Programació infantil de

TERRITORI
EN DANSA

Marató de tallers de 
dansa per a infants de 
4 a 12 anys

De 10 a 18 h

ACTIVITATS
GRATUÏTES I
OBERTES

Accès limitat a l’aforament 
de la sala

Arenys, 75. 08035 Barcelona
Tel. 93 256 33 88
bcn.cat/teixonera
ccteixonera@qsl.cat
facebook.com/TerritoriEnDansa
territoriendansa.wordpress.com
instagram.com/ccteixonera
Metro: Vall d’Hebron (L3, L5) 
El Coll/ La Teixonera (L5). Sortida: c/ Arenys
Bus: H14, V15, 19, 27, 60, 119



TERRITORI EN DANSA, 5a Edició. ESPAI MENUT DE DANSA

10 h
DANSA JAzz
Berta Real
Una classe de ball 
on els més petits es 
divertiran fent ser-
vir la imaginació i la 
creativitat. Amb can-
çons actuals farem 
petits balls, jugarem 
i ens convertirem en 
els seus personat-
ges preferits.
Un matí diferent per 
a apropar als nens el món màgic de la dansa.

12 h
DANSA EN fAMílIA 
Xavier Martínez, Cia. mar Gómez

Eines pels adults per abordar el joc i la co-
municació amb els nens mitjançant pro-
postes físiques vinculades a diferents dis-
ciplines artístiques: dansa i pintura, dansa 
i ritme, dansa i literatura, dansa i humor i 
relaxació en família.

14 h.
JOCS CONTACT IMPROVISACIó 
Cia. Psicoproject en moviment

Base tècnica del contact, improvisació. La meto-
dologia del taller és el joc i la imaginació. El taller 
es desenvoluparà a través de jocs grupals o en 
parelles per a treballar la base tècnica.

16 h
BREAk DANCE fOR ThE SOUl 
Marta lópez Saban. Movie One
Aprendrem les bases del breaking, jugarem al 
ritme de la música i compartirem els cercles 
ballant junts.

18 h
BODy PERCUSSION 
Anna llombart
Els infants aprendran a cre-
ar i expressar el ritme, esta-
blint el cos com el principal 
instrument musical. A viure 
la música, dansa i ritme 
internament. Descobriran 
que ballan la música que 
creen amb el cos. 

Tallers gratuïts dedicats a la dansa per a públic d’entre els 4 i els 12 anys. 
Si vols fer reserva de plaça envia’ns un correu a territoriendansa@gmail.com.


