
HOP CABARET A LA MARINA 2020
Mostra de peces curtes de dansa urbana realitzades davant del Centre Cívic Casa 
Rellotge. Activitat emmarcada  al HOP ESTIU 2020, 10es Trobades de dansa i cultura 
urbana.

Dijous 23 de juliol a les 20h   

PROPOSTES:

• Presenta INDEE STYLA 
L'artista multidisciplinar del gènere urbà,Indee Styla (cantant / ballarina / 
coreògrafa) presentarà amb una barreja explosiva de hip hop, afrobeats i ritmes 
llatins entre d'altres. Ha participació en festivals de tot el món, alguns tan 
llegendaris com el famós Glastonbury Festival (UK) i el Trinity HipHop Festival 
(NYC). 

 CIA THE JOKERZ presenta  A RISAS.
La Cia The Jokerz, guardonada amb el primer premi del festival de carrer: Hop 
Sant Andreu 2016, són ballarins de diferents disciplines però grans referents de 
l'escena Krump internacional. Una proposta que ha viatjat per teatres i festivals 
de Catalunya i Espanya.

A Risas, és una crítica reflexiva dels papers que interpretem en la societat, 
juguen amb la por, la ira, l'amor, el seny i la bogeria. La personalitat i el 
comportament social contraposats. Quantes caretes portes posades? Una 
creació basada en un personatge sorgit del còmic que va fer el pas al cinema.

Creació I interpretació. Cia The Jorkez ( Álvaro Árias I  Nahuel Velasco)
Durada: 15 min



j

 NIA TORRES  presenta  (D) FORMADXS
Nia, és ballarina professional de danses urbanes experimentals formada a 
Barcelona, Europa i Estats Units. Ha treballat per a artistes internacionals com 
Gavin Moss, Dua Lipa I ha estat integrant de diferents companyies de Catalunya I 
França. També per a marques com Desigual, Adidas, Calvin Klein. L'any 2020 crea
la seva pròpia companyia emergent cia. Nishelma.

(D) Formadxs, és un solo de dansa. Un "ser dissident" dins d'un context 
social on experimentarà al llarg del seu desenvolupament i creixement una 
construcció de si mateix. Es genera una rebel·lia en constant moviment i 
transformació, prenent consciència de tota la manipulació que exerceix el 
sistema hegemònic, patriarcal i normatiu sobre la seva ment / cos. Un silenci 
ensordidor que va a (de) formar i (de) construir la identitat / matèria de nou.

Creació I interpretació: Nia Torres , Cia Nishelma
Durada: 15min.



 AINA LANAS presenta AYE-NAH

Aina Lanas, és una versàtil ballarina i coreògrafa, s’ha format en dansa 
contemporània, popping, locking, new style, Waack, Vogue, interpretació, 
partnering… a Barcelona, París, Nova York i Los Àngeles. És co-creadora dels 
projectes Yugen i Aina&Arias I creadora de la Cia Aina Lanas.

Aye-Nah, és una versió de si mateixa, el més semblant a un maniquí en un 
aparador. Fins que es va danyar, es va deconstruir i li van faltar braços, cames, 
vida.  El que quedava buscava màscares i cossos a on establir-se, fins que va 
comprendre que no era cos, que era lliure, com la música. I va ballar fins que es
va acabar l’amor.

Creació i interpretació: Aina Lanas
Música original: Mans_o, Leonard Cohen
Arranjaments: Claudio Marrero
Veu: Izah
Text: Alejandra Smits
Durada 15 minuts

 IZASKUN ORTEGA presenta LA MARI
Ballarina de danses urbanes, formada a Barcelona, Londres, París, Nova 
York, Tòquio o Seül i moltes altres. El 2009, va començar a participar en 
campionats coreogràfics o batalles d'improvisació, fins al dia d'avui. 
Destacant entre elles el Juste Debout a París, Old School Night a Osaka, etc.
És professora de Hip Hop, Locking en diverses escoles de ball,  ha codirigit la 



cia Bcn Locking I és la creadora del Bcn Funky Trainning.

LA MARI Peça inspirada en la vida de la mare de la mateixa artista, Izaskun 
Ortega. Reflecteix com és la vida de la Mari, una dona plena de llum i il·lusió, 
encara que per dins hi hagi una lluita amb ella mateixa. Una dona estimada 
pels altres. Aquesta peça farà que t’hi sentis molt a prop i fins i tot pot ser que 
t’hi puguis sentir reflectida en algun moment.

Creació i interpretació: Izaskun Ortega                                                      
Durada: 8 minuts


