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Centre Cívic Barceloneta
C/Conreria,1-9
08003 Barcelona
Tel. 93 256 33 00
info@civicbarceloneta.com
barcelona.cat/ccbarceloneta
ccbarceloneta.blogspot.com
facebook.com/ccbarceloneta
vimeo.com/ccbarceloneta
instagram.com/centrecivicbarceloneta

BUS: 17, 39, 64, 45, 59, D20, N8 i V15
METRO: Barceloneta(L4)

Horari d’obertura del centre
de dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes de 10 a 15h i de 16 a 22h

ADREÇA HORARIS
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PROGRAMACIÓ
ESTIU 2017

Centre Cívic Barceloneta

JUNY I JULIOL

CONTEMPORANIS A LA 
BARCELONETA

DANSA

“BANCO DE SANGRE” 
de SONIA BARBA
Banco de sangre és una proposta que vincula 
la poesia, la fotografia i el cos. Inspirat, en part, 
en la poètica de l’obra “Balada de la dependèn-
cia sexual” de la fotògrafa Nan Goldin, Carlos 
Zanón escriu el poemari “Banco de Sangre”. 
Poemari que dramatitzen l’actriu, performer i 
directora del Prostíbulo Poético de Barcelona, 
Sonia Barba i el ballarí, coreògraf, actor i direc-
tor Alberto Velasco. 
«Amb aquest treball volem reflexionar, posar 
un focus de llum i obrir un diàleg sobre el con-
cepte de dependència, de les cures, d’allò real 
i allò somiat, de la materialitat dels records, de 
les coses que no existeixen perquè no tenen 
traducció en números, estadístiques ni mer-
cat».

carloszanon.com
ruthfranco.com/alberto-velasco/
prostibulopoetico.com

Text: Carlos Zanón, “Bodas de sangre”. Espa-
sa Poesía 2017
Creació i interpretació: 
Sonia Barba
Creació i direcció de moviment: Alberto 
Velasco
Disseny gràfic: Cristina Patrana
Producció: Raül Perales

“TOOLBAKS”
Toolbaks és una caixa d’eines a mode de jam 
session disponible per a tothom que vulgui in-
vestigar en el moviment.
De 17 a 18h condueix i ofereix eines Kiko Ló-
pez i Héctor Plaza. Cal reservar plaça a 
dansa@civicbarceloneta 
De 18 a 20.30 Jam session. Paissatge sonor a 
càrrec de Willy  i paissatge lumínic a càrrec de 
Conrado Parodi.
De 20.30 a 21h espai de diàleg.

Activitat gratuïta en col·laboració amb Iron 
Skulls i Festival Hop.

SUMMER MEETING. Encuentro de Contact 
Improvisación Barcelona 2017
Workshops, jams & classes
De l’11 al 15 de juliol
Organitza: SIAMB
Més informació a siamb.org

Convocatòria oberta, de l’1 al 19 de juny, per 
a propostes entorn els llenguatges del cos i del 
moviment.
Més informació a 
dansa@civicbarceloneta.com

Fotografia de Sonia Barba

“RESIDÈNCIES DE CREACIÓ I 
PRODUCCIÓ”

PROGRAMA DE RESIDÈNCIES
MOSTRA DELS PROCESSOS
ENTRADA GRATUÏTA

DANSA’M 
propostes de dansa que investiguen en el tre-
ball coreogràfic i dramatúrgic.

ELEKTRICS
propostes que investiguen en nous llenguat-
ges, noves narratives i performance.

ELEKTRICS

TOOLBAKS

Dijous 15 de juny a les 20h

Diumenge 11 de juny de 17 a 21h

Tots els dijous no festius de 16.30 a 19.30h. 
Organitza: Centre Cívic Barceloneta i SIAMB.

Xerrada-vermut “Panorama de l’escena actual”
amb Sara Esteller
17 de juny de 10.30h a 13h

Per posar-se al dia de tot el que es cou a 
l’escena actual. Un recorregut pels noms de 
creadors, col·lectius, festivals i espectacles 
que conformen el panorama en dansa, circ i 
nous formats.

Activitat gratuïta. Cal reservar plaça a 
dansa@civicbarceloneta.com

JAMS DE CONTACT IMPROVISACIÓ

ALTRES

COL·LABORACIONS


