
DANSA

DANSA CONTEMPORÀNIA
TÈCNICA I COREOGRAFIA

Que tenim en compte per fer una coreografia?. L'espai, el temps,

l'organització del cos, estar dins i fora de l'eix, l'organització del cos per

entrar i sortir del terra, la musicalitat, l'energia que utilitzem, les textures

del moviment, l'aprofitament dels impulsos, l'expressivitat del moviment,

etc. Aprendrem seqüències de moviments coreogràfics ja estructurades i

crearem les nostres pròpies.

OBJECTIUS

METODOLOGIA

Promoure i apropar la dansa contemporània

Donar eines per a un moviment dansat més eficaç 

Gaudir de la dansa i la creació

BREU CURRÍCULUM DE LA PROFESSORA

Professora: Magda Garzón
 

Generalment, al principi de la classe farem un escalfament, per després engegar-nos en l'aspecte

coreogràfic o improvisat, finalment relaxament i estiraments.

El seu treball creatiu s’ha desenvolupat en contacte amb artistes de diverses disciplines i en la
participació en processos d’investigació i treball sobre el cos. De 2000 a 2010 forma part de
l’Associació Gironina “La Perla per la Dansa”, plataforma en la qual ha estat desenvolupant la seva
recerca com a creadora i pedagoga en dansa.
 

El 2010 es trasllada a Berlín i rep classes de la ballarina Juschka Weigel i participa en el MA-AY
Movement TrainingLab basat en l’entrenament del Body Weather amb Yun-Sun Kim i Elias Cohen
(Dance Theatre Company)
 

El 2011 retorna a Mallorca on segueix desenvolupant el treball/recerca com a creadora en dansa i
ballarina intèrpret en projectes com: Partitura Inestable, Saïdia, solo de dansa (Festival Palma amb la
dansa 2013) Refugi 3500, Teatre Principal de Palma.)
 

Actualment viu a Barcelona on segueix formant-se a l’Institut del Teatre cursant el Grau Superior

en Interpretació i Coreografia. Compagina la tasca com a pedagoga en dansa amb la feina de

ballarina i creadora, així com s’interessa pel treball del cos i l’expressió en diversos contextos i

grups socials, plantejant una actuació des de projectes de l’àmbit socioeducatiu.


