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 27 i 28 de novembre de 2020

TERRITORI 
EN DANSA
URBANA

CICLE ANUAL DE DANSA
2a EDICIÓ
ACTIVITATS GRATUÏTES
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DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE

TD ALL STYLES BATTLE 

A les 18.30 h

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

Ballarins i ballarines de diversos estils s’enfrontaran en la batalla 
TD All Styles de “Territori en Dansa Urbana”. Una activitat 
emocionant en la qual les persones 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: Miss Izzy DJ Bonito JURAT: Nury, Misty-k i Artis fsc. 
COORDINA: Soul Dance Center 

@pauarnal@soffmae

@carlesssmv@akness.hness



ESPECTACLE SOUL FORMATION  

A les 20.30 h
-

 
 

Tothom habita alguna cosa: llocs, territoris, objectes i inclús 
persones. Tots i totes estem habitats també. Costums, tradicions, 
maneres de fer i compartir. La cultura ens habita. Som cultura. 
Som música i dansa som teatre i poesia. Som art. Ho vam ser 
mentre vagàvem de la cuina al llit, de l'armari al sofà. Tornem a 
habitar el nostre espai, menys ell. Art sense casa, art sense llar, art 
sense teatre, art sense concerts, art sense dansa. Sol. Sense 
poder compartir-se. Cultura vagabunda de l'art. Cultura insegura 
confinada. Cultura insegura. Confinada?

Gonzalo Fáundez, Jaume Montero, Liam Morales, Marta 
Martínez, Paula Ortega  



DISSABTE 28 DE NOVEMBRE 

WORKSHOPS  

De 16.00 a 19.00 h 

-

De 17.00 a 19.00 h 
 

VÍDEO-DANSA. Pedro Rota 
L'objectiu del taller és adquirir eines del llenguatge audiovisual per 
a poder produir vídeos propis de dansa amb major autonomia. 
Es treballarà la tècnica de plans cinematogràfics, moviments de 
càmera, il·luminació, so i edició. També es prendran algunes obres 
de videodansa com exemple per a entendre el gènere i les seves 
particularitats. No és necessari tenir experiència en dansa ni 
audiovisuals.  

TIK TOK. @mcfingers
Taller obert a tots els públics on ens endinsarem en la plataforma 
TikTok, amb la qual es poden enregistrar vídeos molt creatius i 
originals. Vine a descobrir tot allò que ens permet fer aquesta 
aplicació de la mà del ballarí de Shuffle i tiktokero amb més de 
440 mil seguidors/es. 
 

Tots els tallers són gratuïts. Es demana puntualitat. Cal inscripció 
prèvia en línia 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. Places limitades. 



SHUFFLE FREESTYLE  

A les 19.30 h Shuffle Showcase 
Shuffle Showcase és un dels projectes més ambiciosos a nivell 
internacional de Shuffle, un ball nascut als anys 90’ que es balla al 
ritme de la música electrònica. Alguns dels membres d’aquesta 
comunitat barcelonina mostraran aquest estil en una exhibició 
freestyle improvisada.  

ESPECTACLE FINAL BCNLOCK  

Companyia creada l’any 2011, que va néixer fruit de l’amistat i la 
passió per la dansa. Amb aquesta peça ens porten una creació 
experimental on reflexionar sobre l’aplicació dels recursos 
tecnològics en la dansa a l’actualitat. 

Izaskun Ortega, Roger Galtés, Iván Pérez i Jordi Beltrán 
 



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


