


DIJOUS 10 DE NOVEMBRE

TRANSMISSIONS: CONFERÈNCIA BALLADA SOBRE 
DANSES URBANES

Conferència que combina música, vídeo, fotografia, paraula i 
moviment en viu per oferir un discurs dinàmic i accessible a tots 
els públics. 
Els ballarins Javier Casado i Guille Vidal-Ribas connecten passat 
i present per poder comprendre les danses urbanes en totes les 
seves dimensions.
Autoria i interpretació: Guille Vidal-Ribas i Javi Casado
Disseny de llums i producció tècnica: Fran Ortega

* Places limitades amb inscripció prèvia a partir del 27 d’octubre. 
Activitat emmarcada dins de la programació del Barcelona Districte Cultural

A les 19 h



DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE

TDU A ESCENA

DONES A L’ESCENA DE LES DANSES URBANES (debat no mixt). 
Sandra Jurado Rey
Jornada de debat sobre les dificultats i els reptes que afronten 
les dones i identitats dissidents en el món de les danses urbanes. 
Sandra Jurado Rey, ballarina i directora del projecte 
Median T La Danza, moderarà el debat.

20.30 h
HAPPY EVERYTHING. Agnés Sales
Creació en solitari que pretén indagar sobre el concepte de la felicitat, 
les festivitats i la comercialització, i la seva indústria. 
Agnés Sales és una ballarina que ha treballat amb companyies que beuen 
del circ, el teatre, la dansa contemporània i les danses urbanes.
Direcció: Agnés Sales
Intèrpretació: Agnés Sales
Durada: 20 minuts

A les 18.15 h



SANTA DE SUSTRATO AUTÓNOMO. Inés-Sibylle Vooduness
Peça work in progress, inspirada en algunes escenes de la vida de 
la màrtir Santa Inés. La ballarina reflexiona sobre el seu propi desig i 
explora les fronteres i els límits entre el bell i el monstruós. 
Inés-Sybille Vooduness és ballarina, coreògrafa i investigadora 
cultural. Centra la seva recerca en la creació d’un llenguatge poètic 
que li permet abordar grans nocions identitàries gràcies a la dansa.
Direcció: Inés-Sybille Vooduness
Intèrpretació: Inés-Sybille Vooduness
Durada: 30 minuts

YOU ARE NOT A GHOST. Aina Lanas
Aquest solo de dansa ens situa en una realitat paral·lela decadent 
on la tecnologia ha suplantat l’ofici humà i les relacions socials, i ens 
presenta una humanitat solitària i amb seriosos problemes de salut. 
Aina Lanas és una ballarina i coreògrafa formada en dansa clàssica, 
contemporània i danses urbanes. 
Formada també en fotografia, dirigeix projectes de videodansa.
Direcció: We Are Novias (Aina Lanas i Valentina Azzati)
Intèrpretació: Aina Salas
Durada: 20 minuts



TD ALL STYLES BATTLE

Ballarins i ballarines de diversos estils s’enfrontaran en la batalla 
TD All Styles, una competició de diferents estils de dansa urbana, 
solament amb música de la cultura hip-hop, amb l’objectiu 
d’entendre i experimentar els codis i símbols que porten a cadascú 
a apoderar-se dins d’un col·lectiu. 
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. 
A la TD All Styles Battle el més important serà adequar el teu estil a la 
música. Participa o vine a gaudir de l’espectacle!

SPEAKER Artis  
DJ DJBonito 
JURAT Jor.G, Misty-k i Anna Yang 
CONCEPTE I COORDINACIÓ Karol Galindo

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

DISSABTE 12 DE NOVEMBRE

A les 17 h



TDU AL CARRER (plaça de la Vall d’Hebron)

Espectacle creat per diferents companyies emergents. 

Presenta Maikel, ballarí, coreògraf, professor de danses urbanes i 
presentador de diferents esdeveniments com campionats i batalles 
de hip-hop, festivals, exhibicions, etc.

GROOVES. Cia JazzBetween
Grooves és el resultat de la cerca de l’essència del clubbing. 
Els moviments quotidians dins d’un club inspiren a aquesta peça 
per crear partitures de grooves que inclouen moviments de DJ, 
ballarins i la multitud en forma de duo.
Direcció: Marina Pravkina 
Assistent de direcció: Adrian Vega
Interpretació:  Marina Pravkina i Adrian Vega 
Producció musical: Cengiz Ulusahin
Durada: 15 min

DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE

 CONEXIONES. Cia Fabulous Funkers
Conexiones és un viatge per la vida, on a cada destí ens espera una 
sorpresa, un record, una emoció, una situació o una persona. 
És una combinació de conceptes interpretats a través del popping, 
locking, hip-hop i altres fusions amb una perspectiva diferent, 
divertida i energètica. 
Direcció: Olalla Trabal i Marc Justícia
Interpretació: Cristian Pavo, Izan Pavo, Amanda Márquez, Olalla Trabal,  
Paula Ballesteros, Laia Gavilan, Laura Molons, Lucía Sanchez, 
Gala Salinas, Irene Jimenez i Marc Justicia.
Durada: 15 min

A les 12 h



HATCH. Cia Kunt Kompany
Hatch parla sobre la supervivència, els personatges són llançats en 
un espai desconegut on hi ha altres individus que es troben en la 
mateixa situació, ningú sap com han anat a parar allà però caldrà 
buscar una sortida per sobreviure. 
Direcció artística i coreografia: Clàudia de Juan Ros.
Interpretació: Gal·la Gómez, Lia Gratacòs, Marta Gros, Marina Vila i
Uriel Martinez.
Suport artístic:  Associació Cultural del Bages
Durada: 10 minuts

HIPPA TO HOPPA. Cia Soul Empire
Intrèpida història acompanyada per música i dansa urbana, on dues 
petites fades, Hippa i Hoppa, es troben amb una versió d’elles mateixes 
quan són grans. 
La cia Soul Empire neix de la mà de la ballarina i coreògrafa 
Gina de Haro. Es va iniciar com a companyia en el 2018 i, posteriorment, 
ha evolucionat com a escola de dansa especialitzada en danses urbanes. 
Coreografia: Gina de Haro
Interpretació: Gina de Haro, Daniela Morlán, Ariadna Cusido i 
Vinyet Ribera.
Durada: 15 min




