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EXPLICA DANSA

La dansa
no és
difícil, és
desconeguda.
beatriu@explicadansa.com
www.explicadansa.com

EXPLICA DANSA

FORMATS

Projecte especialitzat en la formació i
cr eació de
públics la missió del qual és
pr ofessionalitzar les
activitats per a espectadors. Oferim claus de
lectura al públic per fer més accessible el
coneix eme nt dels llenguatges contemporanis.

A
L’ESCENARI

Int ro ducció
ABANS DE
L’ESPECTACLEopci on al a
l’es pe ctacle
pro gramat

Continguts:
Explic a Dansa 1.

Dans a Mod erna i Contemporània.

Explic a Dansa 2. Una Conferència Ballada. Tendèncie

Acció-parlada de
diver ses
disciplines de la
dansa

AIXECANT
EL TELÓ

Int ro ducció a
l’es pe ctacle
pro gramat

Espe cialitat: Hist ori a de la dansa: paraules, moviments, cos,
imatges i experiències
Públics : Tots el
úblics
p (a partir 12 anys)

DANSA A
L’AULA

Català, castellà, anglès

Ha shtags: #hist oria dansa #educació #

Toni Jodar i altres explicad

Codi r ec ció: Beatriu Daniel - Toni

Facilita r la
comprensió i
gaudir mé s de la
dansa

Trans missió
ped ag ògica de
l’experiencia artística

Educa r,
seduir i
explicar

Fusió i
creuament de
llenguatges
artistics

Apropa r el
públic
a la dans a a
través
d’altre s arts

pe dago gi a

#art
#gèneresillenguatgesdansa
or aneïtat
#creació pú blics #present #contemp
ac ióespectacles
#cultura#actualitat
Interpretació:

Facilita r la
comprensió i
gaudir mé s de la
dansa

s d’a ra .

Explic a Dansa 3. Tra Tra Tra. Tradició, Transmissió, Traïció .

Idiomes:

Formació d e nous
públic s pe r a la
dansa

or s de dansa

DANSA I
ALTRES
ARTS

Jodar

Col.labora do rs:
L Est ruc h de Sabadell; Sismògraf Olot; Cultura Mataró:
L Animal a l esquena; Paso a dos Plataforma
r Centre
coreogrà ca;
La Caldera
cre
ac ió Mercat
de Dansa;
El Grane
creació
; Art-Centre
Cub de
Sha
ng haim,
de les
F lo rs; Aules
dExtensió Universitària per a la Gent Gran

TALLERS

Experimentació
pràctica
dels conceptes
històrics

LABORATORIS Acompanyament creati u
PER A
de grups
d’espect ad or s a festival s
PÚBLICS
de dansa
Suport

Posar el co s en acci ó i
assimilar e l contingu t
a
travé s de l joc i la
pràctica
Recolli r le s tendèncie s del
públic i proporciona r clau s
de
lectur a per millora r la
recepció
i l’assimilació d e le s
propostes
artístique s de l festival.

Ubicació: Teatre, auditori o sala polivalent
Durada: 70 minuts
Públic o bj ectiu: Tots els públics,
transversal
Referè ni ca: Circuit de Catalunya, Danza
Escena Red
Teatros España, etc.
Ubicació: Teatre, f oy er o sala
polivalent
Durada: 30 minuts
Públic o bj ectiu: Tots els públics,
transversal
Referè ni ca: Mercat de les Flors, etc.
Ubicació: Teatre , corbat a de l’escenar i o sobr e l’es
Durada: 15 minuts
Públic o bj ectiu: Tots els públics,
transversal
Referè ni ca: Gran Teatre del Liceu,
Teatre de Granollers etc.
Ubicació: Escol es, instituts, biblioteques, cen
cívics, aud it oris tea tr es, universitats,
etc.
Durada: 70 minuts
Públic onibj
Referè
ca:
ectiu:
FLIPART/
Juvenil,
Diputació
universitari
de i
gent gran
Barc
el ona, Aules
de Barc
etc.
d’Ext
en el
sióona,
Universitaria
de la Gent Gran,
Biblioteques

tr es

Ubicació: Teatre, instit ut , biblioteques i auditori
Durada: Segons encàrrec
Públic o bj ectiu: Transversal,
adol escent i juvenil
Cont
emporani
Fabra
i Coats,
etc. Centre
Referè
ni ca: Arts
Santa
Mònica,
d’Art
Ubicació: Escol es, festivals, museus, centres culturals
Durada: 60 minuts
Públic o bj ectiu: Familiar i transversal
Referènica: Festiva l Claca , Graner , L’Estruc h
de Sab ad ell , etc.
Ubicació: Festivals de dansa o arts escèniques
Durada: a decidir dins la du rada del festival
Públic o bj ectiu: Transversal
Referè ni ca: Sismògraf Olot (Millor
públic)

