
MIRROR    Cia.Nisham    Espanya      2021         3:47
Mirror parla sobre la immensitat de la nostra pròpia construcció 
sobre els qui som en aquest pla terrenal, fins que ens trobem enfront dels nostres patrons, 
ideals, creences i no reconeixem el nostre propi reflex.

PARC       Iván Asnicar i Ailén Cafiso     Argentina   2022       6:00
Un Parc. Dos ballen buscant la sortida. A través del recorregut troben situacions fantàstiques i reals. 
El moviment les farà avançar cap a la pròxima era. Un passatge laberíntic des de la dansa al Parc..

ALORS QUE NOUS DANSONS AVEC LA MORT     Irene  Romero   Espanya     2022     6:00 
La mort i el desamor tenen aspectes semblants. tots dos suposen la fi d'alguna cosa, 
tots dos són canvis. per a viure realment són necessaris aquests canvis.

WORK IT CLASS!    Pol Diggler     Espanya    2021    8:00
Durant una elegant festa de Nit de cap d'any, 
dos ballarins intentaran riure del públic de classe alta canviant la cançó de la seva actuació.

MVINT-I-DOS/...MÉS LLUNY D'AHIR        Carlos Corral     Mèxic      2022      7:54
Un retrovisor. Un passeig femení… 
L'enyorança del passat, de la innocència, el pueril i lúdic… …
del que va ser i va poder ser…

UHOLDEAK   Olatz Larunbe i Bárbara Fernández   ESPANYA     2022     05:07
Quan les forces de la naturalesa es fan presents d'una forma virulenta, 
en les nostres vides emergeixen emocions i sentiments molt profunds.

LES MEVES CANTONADES    Nina José y Sara Roig      ESPANYA         2022       07:55
En aquest videodansa, explorem la llibertat en la presó a través de la dansa a partir d'entrevistes 
a ballarins que han treballat amb persones en privació de llibertat.

CHRONOLOVIE    Victor Cesca i Clémence Rocand   França   2021     07:36
Una mirada, una melodia, així és com comença la seva història d'amor. 
Suspesos sobre l'oceà, la parella progressa on la música, 
els passos de ball i les emocions s'entremesclen.

TOTES Raquel Sànchez ESPANYA 2022   08:24 
Curtmetratge creat a través dels textos 
de l'autora Susana Gisbert (Fiscal de Violència de Gènere) 
per a reivindicar el 8 de març, dia de la dona.

VIDEODANSES A CONCURS
Dissabte 3 Desembre 19hs
Centre Cívic Barceloneta | Conreria 1, 08003 Barcelona


