Totes les activitats són gratuïtes. Places limitades amb inscripció
prèvia presencialment, al telèfon 93 256 33 88 o en línia al web del
Centre Cívic (https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera/)

DIMECRES 25 D’ABRIL
A les 20 h al Centre Cívic La Sedeta

Activitat emmarcada dins de la programació de la XV Setmana de la
Dansa a Gràcia
TERRITORI vs TERRITORI
JUST A MOOD. Cia EnJazz
Peça de dansa construïda al
voltant de la música de Teddy
Wilson, un mestre de l’era del
swing, pianista, arranjador i
director d’orquestra afroamericà.
És una peça escrita en el
llenguatge de les danses originals
del jazz, les danses vernaculars
afroamericanes nascudes a la
primera part del segle XX.
Direcció, creació i intèrprets:
Maria Ferrer i Aurélien Darbellay

DPROJECT. Cia Du-Entro
Sortir de la zona de confort d’allò
establert socialment potser és
només una porta cap a un nou
món de possibilitats, però existeix
un procés invisible a través del
qual els sentiments i els cossos
s’enllacen.
Direcció, creació i intèrprets:
Matilde Casini i Beatriz Cubero

DIJOUS 5 DE MAIG
A les 20 h al Centre Cívic Teixonera
ESPECTACLE D’INAUGURACIÓ
ESTRENA DEL DOCUMENTAL:
BARCELONA, LA CIUTAT QUE BALLA (2021)
Documental que retrata el fenomen que va succeir a la ciutat de
Barcelona, durant la pandèmia, quan la gent va sortir als carrers, places i
jardins a ballar, donant color a un moment tan fosc.
BACKSTAGE: LAB PROJECT. Los Escultores del Aire
Lab Project és un collage de peces curtes de dansa teatre resultat
del treball de tres mesos d’investigació. Mai Rojas, codirector de la
companyia Los Escultores del Aire, presentarà aquest projecte i mostrarà
la part més íntima i oculta del procés de creació, argumentant-ne el seu
desenvolupament, des de la idea principal fins a la peça resultant.
Direcció: Mai Rojas
Intèrprets: Michella Kaufmann, Jordi Relats, Elvis Marshall, Joan Calvete,
Josefina Rozic, Alex Hernández, Juan Carlos Sánchez,
Temenuga Manolova, Guillem Albasanz, Andrés Felipe Vélez.

DIVENDRES 6 DE MAIG
A les 20 h al Centre Cívic Teixonera
DANSATECA
#LOVEWINS. Cia Mutuo
(guanyadora de la 8a edició TDC)
Peça que tracta sobre l’amor a primera vista i les
emocions que genera.
Direcció i interpretació:
Joel Mesa i Carlos Roncero
CHASING DRAGONS HIMNES PER L’AMOR I L’ODI (part 1). Iftach Vardi
Una dansa per les desertores és la primera part
d’aquest projecte work in progress.
Direcció i interpretació: Iftach Vardi
HANDLING. Jove de Ballet del Llobregat
Obra basada en la manipulació que exerceixen els
mitjans de comunicació a la societat.
Direcció: Anna Portabales
Intèrprets: Júlia Aragón, Carlota Garuz, Gerard Jover,
Oriol Jover, Lucia Mestre, Claudia Nowak,
Claudia Pérez de Olager i Itziar Solans.
OUT OF ORDER. Claudia Auzinger
Sistemes d’ordre, de deures, d’eficiència que
alimenten l’obsessió i la bogeria.
Direcció i interpretació: Claudia Auzinger
EGO. Humancia
Crítica a l’egoisme de la societat actual. Com i
quant ens creiem de solidaris?
Direcció: Irina Pineda
Intèrprets: Ámbar Sánches, Anaís Prat, Agnès Muñiz,
Andrea Bretcha, David Cerdán, Marina Fieux,
Marina Grífols, Nerea Castro i Ona Camarero.

DISSABTE 7 DE MAIG
CONCURS TDC 2022
A les 20 h al Centre Cívic Teixonera
Actuació de les cinc companyies finalistes del concurs TDC 2022 davant
del jurat especialitzat i del públic assistent.
Al finalitzar les actuacions, tant el jurat com el públic, votaran la proposta
que més els hagi agradat.
Més informació sobre el concurs: territoriendansa.wordpress.com

DIEZ LUGARES. Colectivo Vértice
És la convergència entre tres intèrprets i dues disciplines, amb totes les
seves semblances i diferències; cossos de carn i ossos, càntirs de fang;
moviments entre espai, ritmes a l’aire.
Direcció i interpretació: Julián Rico, Pepe Martínez i Elena Garcia.

DIUMENGE 8 DE MAIG
A les 12 h a la plaça de la Vall d’Hebrón.
TWINS. Colectivo Las Twins
Dos germanes “bessones” que
sense adonar-se’n competeixen
constantment entre sí, la
manipulació i el joc es barregen i
fan que es perdin l’una de l’altra.
Una pèrdua constant on el seu
únic desig és trobar-se.
Twins és un espectacle festiu per
a públic familiar. L’humor té un
paper molt important i obre una
escletxa a reflexionar sobre les
relacions humanes.
Direcció i interpretació:
Colectivo Las Twins
Intèrprets: Rosa Maria Masiá i
Celeste Ayus Motta
Barreja i creació musical:
Joan Miquel Vila y Celeste Ayus

ESO. Losinformalls
Aquesta peça és un viatge que
convida a despertar l’imaginari
col·lectiu. Un conte fantàstic on
les paraules deixen de tenir pes,
experimentant altres maneres
d’expressar-se i fer-se entendre.
ESO és una aventura per a tots els
públics on la dansa, la música i la
improvisació llueixen amb tot el
seu esplendor.
Direcció:
Pere Joseph i Luis García
Interpretació:
Pere Joseph i Luis García
Promotor Cultural:
Bernabé Rubio-Rotativa
Performing Arts

EXPOSICIONS
Del 25 d’abril a l’10 de maig.
A diferents comerços i equipaments del districte d’Horta-Guinardó
“CONEGUTS / DESCONEGUTS”
Exposició de fotografies a càrrec de Judit Rodríguez
Tribut a la silenciosa dansa subtil de les persones que componen les
peces del nostre dia a dia.
La quotidianitat al barri plasmada en una sèrie de retrats que tenen
com a protagonistes les persones que formen una part integral del
microcosmos en què vivim.
Del 3 al 31 de maig.
Al Centre Cívic Teixonera
“TERRITORI EN DANSA”
Exposició fotogràfica dels espectacles i activitats de les edicions anteriors
del cicle anual Territori en Dansa Clàssica i Contemporània.
Fotografies a càrrec de Judit Rodríguez
ANEM D’ESPECTACLE - SORTEIG
Sorteig de dues entrades entre el públic assistent la nit del dissabte.
JAPAN a càrrec de cia. Mabel Olea.
21 de maig a les 20 h al SAT! Sant Andreu Teatre
(carrer de Neopàtria, 54, Barcelona)

