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Centre Cívic Barceloneta
C/Conreria,1-9. 08003 Barcelona
Tel. 93 256 33 00
info@civicbarceloneta.com
barcelona.cat/ccbarceloneta
facebook.com/ccbarceloneta
vimeo.com/ccbarceloneta
instagram.com/centrecivicbarceloneta

De dilluns a divendres de 9 a 14h 
i de 16 a 22h.

BUS: D20, 47, 59, V15, V19, N8 i N28
METRO: Barceloneta(L4)

Equipament Infantil Barceloneta
C/Andrea Dòria 23-31 08003 Barcelona
tel. 93 250 78 42
casalinfantil@civicbarceloneta.com
barcelona.cat/ccbarceloneta

Horaris d’atenció al públic
Matins de dimarts, dimecres i dijous de 10 
a 13h
Tardes de dilluns a dijous de 16.30 a 19.30h 

ADREÇA I HORARIS
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C. D’Andrea Dòria

Centre Cívic
Barceloneta

Equipament infantil 
Barceloneta

DANSA

Fotografia cedida per Festival 10 sentidos

Fotografia de cia. Roots

Divendres 2 de juliol a les 19h i 
dilluns 5 de juliol de 19 a 21h
Sala d’actes del Centre Cívic 
Barceloneta

El Grec festival de Barcelona, en 
la seva edició  2021, posa el focus 
en el continent africà. En aquest 
marc artístic, us proposem una 
mirada a l’escena local de danses 
urbanes afro descendents amb 
les peces “Black” i “Dos gardenias” 
i un diàleg post funció amb els/les 
intèrprets.

“BLACK” d’OLOUY

“puedes escribirme en la historia
con tus amargas y retorcidas men-
tiras
puedes pisotearme en la suciedad.
pero aún así, como el polvo, me 
levantaré “.
Maya Angelou

“Black” és una peça de dansa ba-
sada en la improvisació i inspirada 
en elements coreogràfics d’estils 
clau de l’escena urbana africana, 
com el coupé-decalé, el afrohou-
se, el azonto o el krump, amb la 
qual l’artista pretén reflexionar i 
expressar com una persona se 
sent negre en la nostra societat 
“moderna”.

Direcció, coreografia i interpreta-
ció: Oulouy  // Producció i distribu-
ció: Asociación Africa Moment.

“DOS GARDENIAS” de RUTH 
PRIM I SOFIA MAE (cia. ROOTS)

“Com cuidar d’una gardènia i no 
morir en l’intent... la gardènia és 
igual de bella que delicada. El llus-
tre de les seves fulles cridarà la 
teva atenció, són lanceolades d’un 
color verd intens i molt brillant. Les 
seves flors són boniques i oloro-
ses, és intens i dolç. Necessiten 
llum per a viure. La gardènia no 
tolera les gelades, és una planta 
d’origen tropical.”

Les artistes sumen la vivència de 
dues generacions diferents però 
amb un recorregut semblant. En 
els seus moviments trobem la in-
fluència de les danses urbanes, 
contemporània, ells balls llatins i 
les seves arrels com a dones afro 
descendents.

Creació i interpretació: Ruth Prim i 
Sofia Mae. Distribució: Africa Mo-
ment

Durada de l’activitat: 60 minuts
Preu: gratuït
En col·laboració amb: 
Africa Moment

LA BARCELONETA ES MOU

“BLACK” d’OLOUY 
“DOS GARDENIAS” 
de RUTH PRIM I SOFIA 
MAE (cia. ROOTS)

En el marc del GREC,
FESTIVAL DE 
BARCELONA 2021

Fotografia de Édgar De Melo
Martha Graham

DANSA

Dirigit a ballarins/es i 
coreògrafs.

“En aquest taller reflexionarem 
sobre la relació creativa director / 
coreògraf - intèrpret / ballarí i com-
partirem eines metodològiques 
pensades per trobar noves estèti-
ques de representació a partir de 
tècniques concretes de moviment, 
en aquest cas, els diferents estils 
de dansa urbana ballats per l’in-
tèrpret, moltes d’elles inspirades 
en danses africanes. 

La sessió estarà dividida per tant 
en dos apartats: una primera part 
teòrica on s’exposaran conceptes 
relacionats amb les dramatúrgies 
del cos i una segona part on realit-
zarem exercicis pràctics al voltant 
de seqüències de moviment im-
provisades. Es tracta de veure de 
quina manera pensament i acció 
es relacionen en el procés crea-
tiu i de com treballar a partir d’un 
concepte articulador, la intuïció i 
la improvisació per consolidar una 
estructura significativa per la qual 
pugui fluir el sentit de la peça.”

Olouy: 
Especiaslista  en danses urbanes 
(hip hop, house dance...) i danses 
modernes africanes (coupé déca-
le i ndombolo), co-director @ilove-
thisdance media. 
Gaston Core:
Director d’escena, dramaturg, in-
tèrpret, gestor cultural i director @
Sala Hiroshima.

Preu: 14,73€
Inscripcions: mirar apartat de 
tallers

Us proposem un petit recorregut 
per la Història de la dansa de la 
mà d’experts. Ens parlaran dels 
orígens, de l’evolució d’algunes 
tècniques i ens introduiran con-
ceptes generals per entendre mi-
llor aquesta disciplina. 

Dia 6:   Teoria de la dansa, con-
ceptes clau al llarg de la Història 
amb SYMPHONY OF THE SEAS 
(Artista, coreògrafa i performer).

Dia 13:  Danses populars i la seva 
contemporaneïtat amb CLÀUDIA 
BRUFAU (Periodista cultural i crí-
tica de dansa).

Dia 20: Dansa acadèmica. Un 
acostament a la dansa moderna i 
contemporània amb TONI JODAR 
(Ballarí, mestre i performer).

Dia 27: Dansa actual i performan-
ce amb GASTON CORE (Director 
d’escena, dramaturg, intèrpret, 
gestor cultural i director @Sala 
Hiroshima).

Dilluns 5 de juliol de 19 a 21h

DANSA / RECURSOSWORKSHOP 
“A LA RECERCA DE 
NOVES ESTÈTIQUES DE 
MOVIMENT”
AMB OLOUY I GASTON 
CORE

Els dimecres de juliol de 20 a 
20.30h al nostre canal YouTube

“L’ART DE LA DANSA” 
CÀPSULES AUDIOVISUALS

PROGRAMACIÓ
ESTIU 2021

Centre Cívic Barceloneta
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