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BREU CURRÍCULUM DEL PROFESSOR
Marie  La santa és Marsellesa de naixement i eivissenca de creixement.  Després  de finalitzar el conservatori de

dansa contemporania i formar-se en diferents estils, és quan els sons africans de la mare terrra i el foc van arribar

a ella. Estudià 6 anys de dansa tradicional de Costa d'Ivori i mandinga, però s'enamorà del so Beatz que encén i

transmuta el seu cos i esperit des de llavors. 

Marie s'ha format amb grans i reconeguts mestres internacionals tant de coupe decale com en azonto Afrobeats

( Desire Kouambla exballarí del ballet nacional) (E -Flex coreògraf actual d'Accra GHANA )  i va realitzar diverses

formacions a Paris  i Londres  .Diplomada  del Afreekabestdance. Enamorada  'Àfrica  i la seva riquesa cultural,

Marie  es bolca totalment en aquestes disciplines i col·labora amb artistes  de la jet  ivoriana

com Ordinateur Zoroporto. 

Marie porta amb si un projecte ple de sentit. Àfrica soldiers of love és una plataforma d'amor dansa i solidaritat que

ajuda, eleva i apodera infants que els hi agrada ballar.

Professora: Marie Porcher. La Santa
 

Les danses i els ritmes de l'Àfrica Sudsahariana s'han anat
transformant i barrejant amb altres tendències durant els
darrers 40 anys. Una proposta que vol acostar-se a diverses
danses urbanes mitjançant el moviment i descobrint algunes
de les danses urbanes que s'han anat construint durant els
darrers anys als països sudsaharians de diferències herències.
 

Una dansa que es celebra en grup, amb una gran energia de
joc i diversió. 

Escalfament amb rutines de biomecànica

Ensenyament dels passos bàsics a  traves  de la seva història i la seva creació tant

de coupe décalé (Costa d'Ivori ) com d'azonto (Ghana)

Treball corporal basat en el groove

Treball postural per a inici del moviment

Escolta de música del país per a assentar rítmica

Proposta de frases coreografies en repetició per a treballar -disponibilitat- musicalitat-dissociació-

rítmica- memòria coreografíca- desenvolupament d'estil propi

Estirament per a retornar el cos al seu estat de pau

 

 

 

Conèixer i aprofundir en la dansa, música i cultura marfilenya, 

Mouren's en l'espai, jugar en grup i eleaborar frases coreogràfiques.

Aprendre a connectar el nostre estil i expressivitat amb aquesta dansa i les diferents bessants

musicals.
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