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DISSABTE 16 DE NOVEMBRE 

  

WORKSHOPS  

Tots els tallers són gratuïts. Es demana puntualitat. Cal inscripció 
prèvia online a http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera

En el cas d’inscripcions a menors es farà a nom de l’adult, mai de 
l’infant. La inscripció al workshop familiar preveu la participació 
d’un adult i un infant. Places limitades

De 10.30 a 13.30 h Grounded: pràctica transdisciplinar de la 
dansa urbana. Karol Galindo a.k.a. Misty-K i Samuel Núñez

Vols incorporar elements de les danses urbanes a la teva pràctica 
escènica? T’interessa aprendre a fer servir la dansa urbana com a 
mitjà d’expressió sobre l’escenari?

Dirigit a creadors i creadores de dansa que tinguin interès d’explo-
rar noves corporalitats.

De 10.30 a 12 h Hip hop obert (12+ anys).  
Ana Celdrán a.k.a. Nita 

Taller d’introducció a la dansa hip hop per a joves i adults a partir 
de 12 anys. No es requereix experiència prèvia, tan sols ganes 
d’aprendre’n i de passar-s’ho bé!

De 12.15 a 13.30 h Hip hop en família. Ana Celdrán a.k.a. Nita

Vine a jugar i a gaudir de la dansa urbana amb els més petits de la 
casa. La diversió i el ritme estan assegurats!

De 18 a 19 h Taller pre-jam: Codis i eines de comunicació en 
dansa urbana. Karol Galindo a.k.a. Misty-k

Taller obert a tots els nivells on aprendrem a interactuar amb els 
altres i gaudir de la dansa des del joc. La millor manera d’escalfar 
motors de cara a la jam session que se celebrarà a continuació

  
Karol Galindo a.k.a Misty-k. Ballarina des de fa més de dues dècades i una 
de les pioneres a Espanya de danses com el hip hop, el house i el dancehall. 

Samuel Núñez. Director d’escena i docent especialitzat en interpretació, 
teatre físic, transdisciplinarietat i expressió emocional. 

Ana Celdrán a.k.a. Nita. Ballarina i professora especialitzada en hip hop, 
així com també coreògrafa i referent de la companyia Mad Goats. 

  

JAM SESSION  

A les 19 h
Liderada per Karol Galindo a.k.a Misty-k, amb la participació de 
DJ Smiley Rock. Dues hores de bona música i una pista de ball 
oberta a persones de totes les edats, amb experiència o sense, 
que vulguin gaudir de moure’s sense parar. Amb jocs participatius i 
actuacions d’escoles de dansa convidades. 
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DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE

TD ALL STYLES BATTLE 

A les 19 h
Ballarins i ballarines de diversos estils s’enfrontaran en la primera 
batalla all styles de Territori en Dansa Urbana. Una activitat emo-
cionant en la qual els participants hauran de donar-ho tot mentre 
improvisen al ritme de la música. Amb premis del jurat i per votació 
popular. Participa o vine a gaudir de l’espectacle!

HOST Alvar Marcos DJ Smiley Rock JURAT Izaskun Ortega a.k.a. 
Miss Izzy, Karol Galindo a.k.a. Misty-k i Artis fsc. COORDINA: Soul 
Dance Center

Consulta les bases d’inscripció a 
https://territoriendansa.wordpress.com/tdu/

ESCOLA D’ARTISTES. SOULDIERS CIA. 

A les 22 h
Nascuda el 2016, i després d’haver guanyat nombroses compe-
ticions coreogràfi ques de dansa urbana (Urban Display, WOD, 
Showbox, iDance, etc.), la companyia afi ncada a Sabadell fa un 
pas més enllà amb la presentació del seu primer espectacle. Una 
peça que parla de les llums i les ombres de la professió de la 
dansa, així com dels confl ictes i reptes que tot artista ha d’encarar 
al llarg de la seva trajectòria. 

Creació i interpretació: Jordi Benito, Alba Campos, David 
Castejón, Chris Angelous Manalo, Àlvar Marcos, Paloma Ramos 
Assessoria en dramatúrgia i posada en escena: Samuel Núñez

Centre Cívic Teixonera

Arenys, 75. 08035 Barcelona. 
Tel. 93 256 33 88
www.bcn.cat/ccteixonera 
ccteixonera@qsl.cat

Metro: Vall d’Hebron (L3, L5)
El Coll / La Teixonera (L5). 
Sortida: carrer Arenys
Bus: H4, V15, V17, H2, 19, 27, 
60, 119

territoriendansa.wordpress.com
territoriendansa@gmail.com
Facebook.com/TerritoriEnDansa
Twitter.com/TerritoriDansa

Cicle realitzat en col·laboració amb Soul Dance Center 
i El Generador Art i Creació Cultural, emmarcat en la programació 
del HOP Festival (www.hopbcn.com).

C. d’Arenys C. de Plutó

Ronda de Dalt

C. de Fastenrath

C. de Trueba
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