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Presentació
FEM MEMÒRIA en un any ben estrany. El 2020 ha estat ple d'incerteses, dolor, aprenentatge, canvi
i nova visió. Hem treballat per no aturar-nos, vivint el present i evolucionant. Vam decidir no
conformar-nos amb una realitat pandèmica que, com un tsunami, ens queia al damunt. Vam
explicar des de casa la gènesi i el recorregut vital de la tercera conferència ballada.
Un Tra Tra Tra que ens va encoratjar a viatjar. Un Quadern de viatge col·lectiu que ens va salvar
de l'ostracisme social en el qual estàvem immersos.
Varies de les activitats, no s'han fet, però hem treballat per proposar nous formats i així assolir els
objectius següents:
Avançar en consolidar la principal missió del projecte Explica Dansa: la creació i la formació de
públics per a la dansa i per als llenguatges contemporanis.
Treballar per adaptar-nos a una nova situació i realitat.
Seguir ampliant la diversitat de públics, en moments de pandèmia, on l'únic espai de visibilitat
possible ha estat en línia.
Descobrir que també hi ha activitats per a espectadors que poden ser en línia. Fet que
seguirem experimentant durant el 2021.
Què hem fet de nou?
Hem iniciat la trilogia d'Explica Dansa: TRA,TRA,TRA, tradició, transmissió, traïció; on
desenvolupem tres formats diferents i complementaris: Tradició (streaming) / transmissió
(taller) / traïció (escènic)
Hem col·laborat amb Transmissions per generar nous continguts sobre dansa, Moderna,
Contemporània i Urbana.
Hem experimentat presentar les dues Conferències Ballades (EXPLD I i II) en una mateixa
tarda, amb 30 minuts de descans, entre l’una i l’altra.
Hem generat dos dispositius online #Ballemacasa i Entrena dansa, iniciatives en situació de
Covid per arribar al públic confinat.

www.explicadansa.com
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Impacte 2020
Total de públic
1.733 participants

Una hora abans
3 sessions.
180 participants
Conferències ballades
5 sessions
480 participants
Posem veu al cos
Conferència ballada
1 sessió
3 participants
Taller escolar
1 sessió
75 participants
Aules de la gent gran
7 sessions
525 participants
#Ballemacasa
proposta en línia
100 visualitzacions
Entrena dansa
proposta online
350 visualizacions
Tra, Tra, Tra.

Conferència ballada en streaming

1 sessió
100 participants
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Una hora abans
Mercat de les Flors
Andrés Corchero
Absències
18/1/2020
Amb Bàrbara Raubert,
periodista especialitzada
en dansa

Daniel Abreu
La desnudez
1/2/2020

Amb Laura Kumin,
directora del Centro
coreográfico
de Madrid
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Una hora abans
Mercat de les Flors
Kukai Dantza & Sharon Fridman
Erritu
Amb Jon Maia, director de la companyia
22/3/2020

Sociedad Doctor Alonso
Contrakant
7/3/2020

Amb Tomás Aragay, codirector de la companyia i
Iván Alcázar, periodista i teòric d'art
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Conferències ballades
Explica Danza II - Una conferencia bailada.
Tendencias actuales.
Centro Cívico "Villa de Roa"
Roa de Duero. Burgos.
26/9/2020

Explica Dansa I - Dansa Moderna i
Contemporània
Auditori Municipal Pedro Mercader
Benicarló
2/10/2020

Article en premsa de Sara Cano:
Bailar al ritmo del 'power point': una conferencia para demostrar que la danza "no es aburrida"

Explica Dansa II - Una conferència ballada.
Tendències d'ara.
Festival Figueres es Mou!
Auditori Caputxins
Figueres
09/10/2020
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Explica Dansa I - Dansa Moderna i
Contemporània
Explica Dansa II - Una conferència ballada.
Tendències d'ara.
Festival Dantzalia 2020
Bilbao
3/12/2020

Article de El correo
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Posem veu a cos - Explicadansa & Transmissions
Centre Cultural La Bòbila de l'Hospitalet
29/10/2020
Col·laboració amb Transmissions, Guille Vidal-Ribas i Javi Casado
A través de recursos audiovisuals i moviment, l’espectacle ofereix una performance pedagògica
entorn dels conceptes clau sobre la dansa moderna, contemporània i urbana.

Tallers escolars
Institut Aimerigues (TERRASSA)

Aules d'Extensió Universitària per a gent
gran "El gust pel moviement"
UNIVERSITAT DE BARCELONA (BARCELONA)
7 sessions
Dates: 11/02/20 / 17/02/20 / 24/02/20 / 04/03/20 / 06/03/20 / 09/03/20 / 09/03/20

www.explicadansa.com
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Propostes en línia per fer front a la COVID19
#Ballemacasa

Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, l'Associació de professionals de la dansa de
Catalunya va recollir més de 200 clips per a celebrar la seva efemèride. EXPD va fer el propi amb
#Ballemacasa
Una de les iniciatives més significatives de EXPD és Entrena Dansa, que són “tutorials pensats
per a balladors i balladores amb música folk”.
‘Explica dansa- Entrena dansa’ neix del #confinament: obrim la casa i posem el cos. Va dirigit a
un públic transversal, no és necessari tenir coneixements previs de dansa, tot el contrari, és una
introducció. Està pensat especialment per als balladors i balladores de dansa tradicional, per
això s'acompanya amb música folk.
Premsa: Article a La Vanguardia 27/5/2020 La danza se explica

www.explicadansa.com
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Entrena dansa
A partir dels elements propis de la dansa: espai, temps i cos, el ballarí i coreògraf Toni
Jodar d' Explica Dansa / Explica Danza/ Explaining Dance proposa uns exercicis que
fusionen els codis de moviment de la dansa contemporània amb referents de tradició,
com és la música d’arrel.
EntrenaDansa són una sèrie d’exercicis per agafar consciència general del cos amb
recursos propis d’entrenament de la dansa com són l’estimulació de les articulacions, el
to muscular a través d’estiraments, l’ús del pes i la respiració.
Portal Tradicionàrius digital

www.explicadansa.com
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TRA TRA TRA, tradició.
Conferència ballada en streaming
Festival Ésdansa 2020. Les Presses

Premsa: article de Jordi Sora a El Temps de les Arts 15/10/2020
www.explicadansa.com
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Comunicació
Article d'Elisabet Soler publicat a Núvol el 16/3/2020

Explica Dansa: un collage de moviment i paraula

www.explicadansa.com
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Proposta Quinzena Dansa 2020
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www.explicadansa.com

Premsa: article de Jordi Sora a El Temps de les Arts 15/10/2020

Premsa:
Castellón Plaza, article de Sara Cano
Bailar al ritmo del 'power point': una
conferencia para demostrar que la danza
"no es aburrida"
30/9/2020

Premsa: article a La Vanguardia, La danza se explica , 27/5/2020

www.explicadansa.com
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Newsletters mensuals

www.explicadansa.com

Pàg. 18

www.explicadansa.com
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Enllaços newletters Explica Dansa 2020
Inscriu-te al millor public
Febrer 2020
Conferències ballades al dansa metropolitana
Març 2020
Dia internacional de la dansa
Abril 2020
TRA, TRA, TRA, explorem nous formats
Juliol 2020
TRA, TRA, TRA, presentación Tàrrega
Setembre 2020
TRA, TRA, TRA, Fira Mediterrània
Setembre 2020
TRA, TRA, TRA, Fira
Octubre 2020
Dantzalia
Novembre 2020
Explica dansa nadal
Desembre 2020

Coproducció TRA TRA TRA, Tradició, Transmissió, Traïció:

Amb la col·laboració de:

Projecte subvencionat:

www.explicadansa.com
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