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Tot es mou
Celebrar la 35a edició de Dansa València és, per si 

mateix, un èxit sense precedents: no és fàcil trobar al món 
un festival de dansa contemporània amb una trajectòria tan 
llarga i brillant. Són trenta cinc anys explorant l’art i la vida a 
través del moviment; un viatge apassionant, replet d’agitació, 
atreviment i confluències, que han convertit Dansa València 
en un dels grans referents d’aquesta disciplina artística. 

Qui li anava a dir a Toni Pastor, Agnès Blot, Rodolf 
Sirera i la resta d’entusiastes que iniciaren aquest meravellós 
projecte l’any 1988 que, tres dècades després, continuaria 
més viu que mai. De ben segur que ningú no ho podia 
imaginar i, tanmateix, el seu somni continua dansant i 
eixamplant-se a cada edició, per a gaudi i delit d’una ciutat 
que també dansa i avança pels camins del mestissatge, 
l’avantguarda i el respecte.

No cal dir que les valencianes i els valencians estem 
agraïdíssims a aquelles precursores i precursors per haver 
perseguit un somni tan bonic i, també, a les persones que 
agafaren el relleu per mantenir-lo viu i reinventar-lo a cada 
edició, com l’actual directora María José Mora i tot el seu 
equip. Com diu la cançó, “heu cultivat un verger al desert”  
i nosaltres estem encantats de regar-lo i cuidar-lo amb tota 
l’atenció del món per fer-lo créixer cada vegada més. 

Estem envoltats, travessats, inundats de moviment. 
Les galàxies, les estreles, els planetes... Som al bell mig d’una 
dansa còsmica i colossal: una autèntica coreografia universal. 
Tot és mou, malgrat l’aparença de quietud: és l’estat natural 
de les coses i les persones. Per això, torna Dansa València 
un any més: per no trencar l’harmonia de l’univers i recordar 
tothom que moure’s no és una opció: és una inevitable 
necessitat. A dansar, València!

Vicent Marzà i Ibáñez
Conseller d’Educació, Cultura i Esport

VAL

Todo se mueve
Celebrar la 35ª edición de Dansa València es, en sí 

mismo, un éxito sin precedentes: no es fácil encontrar en 
el mundo un festival de danza contemporánea con una 
trayectoria tan larga y brillante. Son treinta y cinco años 
explorando el arte y la vida a través del movimiento; un 
viaje apasionante, repleto de agitación, atrevimiento y 
confluencias, que han convertido Dansa València en uno  
de los grandes referentes de esta disciplina artística.

Quién le iba a decir a Toni Pastor, Agnès Blot, 
Rodolf Sirera y el resto de entusiastas que iniciaron este 
maravilloso proyecto en 1988 que, tres décadas después, 
continuaría más vivo que nunca. A buen seguro que nadie 
lo podía imaginar y, aun así, su sueño continúa danzando 
y ensanchándose en cada edición, para goce y deleite de 
una ciudad que también danza y avanza por los caminos del 
mestizaje, la vanguardia y el respeto.

No hay que decir que las valencianas y los valencianos 
estamos agradecidísimos a aquellas precursoras y 
precursores por haber perseguido un sueño tan bonito 
y, también, a las personas que tomaron el relevo para 
mantenerlo vivo y reinventarlo en cada edición, como la 
actual directora María José Mora y todo su equipo. Cómo  
dice la canción, “habéis cultivado un vergel en el desierto”  
y nosotros estamos encantados de regarlo y cuidarlo con 
toda la atención del mundo para hacerlo crecer cada vez más.

Estamos rodeados, atravesados, inundados de 
movimiento. Las galaxias, las estrellas, los planetas... 
Estamos en medio de una danza cósmica y colosal: una 
auténtica coreografía universal. Todo se mueve, a pesar de la 
apariencia de quietud: es el estado natural de las cosas y las 
personas. Por eso, vuelve Dansa València un año más: para 
no romper la armonía del universo y recordar a todo el mundo 
que moverse no es una opción: es una inevitable necesidad.  
A danzar, València!
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Tenim el goig de celebrar la 35a edició de Dansa 
València amb nova imatge, nous reptes i en companyia d'una 
àmplia comunitat d'artistes, de professionals i de còmplices 
de la dansa.

Compartirem el moviment just al lloc adequat 
mitjançant una programació representativa de la creació 
contemporània més actual, en la qual acollim tant artistes 
amb trajectòries consolidades com el talent que emergeix. 
Una edició construïda a partir de mirades plurals sota el 
lema «Bellesa Salvatge», en la qual abordem contradiccions 
pròpies de les societats contemporànies en relació amb la 
individualitat, amb l’aspecte col·lectiu, amb les identitats, 
amb el perdó i l'amor en les seues múltiples manifestacions.

El treball d'escolta i diàleg ens ha permés aprofundir 
també en les relacions amb altres institucions, teatres i 
festivals i ha comportat que Dansa València s'expandisca, 
geogràficament i temporalment, per a habitar altres territoris 
i donar suport a la creació local durant tot l'any. Confiem en 
aquesta sembra contínua com la fórmula per a possibilitar 
el desenvolupament de contextos favorables a la dansa i a 
l'acció del cos. Igualment, durant el festival, proposem espais 
per a trobar-nos i aprendre de manera col·lectiva.

Ens trobem en un temps d'incertesa, en què l'art ens 
revela les vulnerabilitats i els desafiaments actuals. Però, al 
mateix temps, altera la nostra subjectivitat i ens espenta a 
avançar, donant-nos l'oportunitat d'imaginar altres realitats.

Dansa València 2022 és la nostra proposta per a 
aconseguir que us deixeu travessar, transformar i emocionar. 
Esperem que la gaudiu.

VAL

María José Mora
Directora artística Dansa València

Tenemos la satisfacción de celebrar la 35a edición de 
Dansa València con nueva imagen, nuevos retos y en compañía 
de una amplia comunidad de artistas, de profesionales y de 
cómplices de la danza. 

Compartiremos el movimiento justo en el lugar adecuado 
mediante una programación representativa de la creación 
contemporánea más actual, en la que acogemos tanto a artistas 
con trayectorias consolidadas como al talento que emerge. 
Una edición construida a partir de miradas plurales bajo el 
lema «Bellesa Salvatge», en la que abordamos contradicciones 
propias de las sociedades contemporáneas en relación a la 
individualidad, a lo colectivo, a las identidades, al perdón y al 
amor en sus múltiples manifestaciones.

El trabajo de escucha y diálogo nos ha permitido 
profundizar también en las relaciones con otras instituciones, 
teatros y festivales y ha supuesto que Dansa València se 
expanda, geográfica y temporalmente, para habitar otros 
territorios y apoyar la creación local durante todo el año. 
Confiamos en esta siembra continua como la fórmula para 
posibilitar el desarrollo de contextos favorables a la danza y a la 
acción del cuerpo. Igualmente, durante el festival, proponemos 
espacios para encontrarnos y aprender de forma colectiva.

Nos encontramos en un tiempo de incertidumbre, en el 
que el arte nos revela las vulnerabilidades y los desafíos actuales. 
Pero, al mismo tiempo, altera nuestra subjetividad y nos empuja 
a avanzar, dándonos la oportunidad de imaginar otras realidades. 

Dansa València 2022 es nuestra propuesta para contribuir 
a que os dejéis atravesar, transformar y emocionar. Esperamos 
que la disfrutéis.

CAS
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Dissabte 2 abril
Museu de Belles Arts de València 11.30h 16min

Cía. Silvia Batet
Oblivion

Moviments urbans Espai no convencional

Museu de Belles Arts de València 12.00h 15min

EBC Danza - Eva Bertomeu Cía. Danza
U

Moviments urbans Talent localEspai no convencional

Jardí del Túria* 12.45h 45min

Magí & Anamaria
Cossoc

Moviments urbans Carrer

Pl. de la Verge 17.00h 180min

Club Mutante
All Styles Battle

Moviments urbans Talent localPúblic joveCarrer

Entre els ponts de La Trinitat i de les Flors*

Programació
→ Moviments urbans

Diumenge 3 abril
CCCC 11.30h 22min

Lara Brown
Bailar o Lo Salvaje

Moviments urbans Espai no convencional

CCCC 12.00h 20min

Hastaqueªcabe
YO-YO

Moviments urbans Carrer Talent local

Pl. dels Furs 12.45h 20min

Carlos Peñalver
Ciaccona

Moviments urbans Carrer Talent localEstrena

Pl. de l’Almoina 13.30h 15min

Eyas Dance Project
Júpiter + Jaguar

Moviments urbans Carrer Talent local



Programació

Dimecres 6 abril
Teatre Rialto - Sala 7 13.00h 40min

Lara Misó. Colectivo Sin Par
No es amor

Talent localEn salaWork in progress

La Nau - Sala Matilde Salvador 17.00h 70min

Marina Mascarell
Orthopedica Corporatio

En sala Internacional

Teatre Rialto 19.00h 70min

Rocío Molina
Inicio (Uno)

En sala

Teatre Principal 21.00h 100min

IVC – Gustavo Ramírez Sansano
El público (Inauguració Dansa València + Espectacle)

En salaEstrena Talent local

→ Del 6 al 10 d'abril

Dijous 7 abril
Pl. Col·legi del Patriarca 13.00h 20min

Hastaqueªcabe 
YO-YO

Carrer Talent local

Pl. Col·legi del Patriarca 13.00h 20min

Carlos Peñalver 
Ciaccona

Carrer Talent localEstrena

Pl. Col·legi del Patriarca 13.00h 180min

Eyas Dance Project 
Júpiter + Jaguar

Carrer Talent local

Espacio Inestable 17.00h 60min

Alberto Cortés
One night at the golden bar 

Preestrena En sala

La Mutant 19.00h 55min

Sandra Gómez
Bailar al sonido

En sala Talent local

Teatre El Musical 21.00h 70min

Jesús Rubio Gamo
Acciones sencillas

En sala

*Fitxa en pàg. 28

*Fitxa en pàg. 30

*Fitxa en pàg. 32



Divendres 8 abril
CCCC - Refectori 13.00h 60min

Janet Novás
Where is Janet? 

Espai no convencionalEstrena

Carme Teatre 17.00h 60min

Antes Collado
Zoo!

En sala

Teatre Rialto 19.00h 60min

Eulàlia Bergadà
Very, Very Slightly 

En sala

Teatre Principal 21.00h 90min

Mal Pelo
Highlands

En sala

Dissabte 9 abril
La Mutant 11.30h 18min

Lucía Montés & Mado Dallery
In-Side

La Mutant 12.00h 35min

Juan Carlos Lérida
Máquinas sagradas

Espai no convencional

Passeig de la platja - C/Otumba 13.00h 20min

HUMANHOOD Dance Company
Sphera

Carrer

Espacio Inestable 17.00h 50min

Javier J. Hedrosa
Fosc

En salaEstrena Talent local

Palau de les Arts - Sala Martín Soler 19.00h 45min

Cia.Maduixa
Migrare

En salaEstrena Talent local Públic jove

Teatre El Musical 21.00h 55min

Christos Papadopoulos
Ion

En salaEstrena

En salaEstrena a Espanya Internacional



Diumenge 10 abril
Parc Central 12.30h 16min

UnaiUna
Goosebumps

Carrer

Parc Central 13.00h 40min

OtraDanza
La Banda

Carrer Talent local

Carme Teatre 17.00h 65min

wwweickert (Cía. Guillermo 
Weickert) Parece nada

En sala

Pl. Lope de Vega 18.30h 15min

LASALA
ALIVE

Teatre Rialto 19.00h 75min

Núria Guiu
Cyberexorcismo

En sala Públic jovePreestrena

Teatre Principal 21.00h 67min

GN | MC Guy Nader | Maria Campos
Made of Space

En sala

Públic jove

CarrerEstrena Públic jove

Públic jove

EL
MOVIMENT

JUST
EN EL
LLOC

ADEQUAT

2022



En col·laboració amb Mercat de les Flors, Associació de Professionals de la 
Dansa de Catalunya, SAT! Teatre, L’Estruch Fàbrica de Creació de les Arts en 
Viu, Graner, La Caldera les Corts, La Visiva, Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

Cía. Silvia Batet
Oblivion

02.04.2022 Museu de Belles Arts de València 16min Catalunya11.30h

Moviments urbans Espai no convencional

Oblivion és una paraula que en anglés significa oblit o perdó; és un 
lloc de transformació, situat entre el record i el no-res. Podria ser una 
imatge del purgatori clàssic, tal com el descriu Dante en La Divina 
Comèdia: lloc de transició per antonomàsia, condicionat per la idea de 
cercle, per l’etern vagar dels cossos; com si en el fet de desplaçar-se hi 
haguera en últim terme una renúncia a tot el que ens lliga al sofriment: 
records, desitjos, identitat. 

VAL

Silvia Batet va estudiar el grau professional en Dansa Clàssica a l’Escola 
de Dansa Mari Cruz Alcalá (València) i el Grau Superior en Coreografia i 
Interpretació en l’Institut del Teatre (Barcelona). Els seus treballs s’han 
presentat en nombrosos festivals nacionals i internacionals, i ha rebut 
diversos premis coreogràfics, entre aquests el Premi de Dansa de 
l’Institut del Teatre 2020, atorgat a Oblivion, que es va estrenar en llarg 
format en el Festival Grec 2021.  

CAS Oblivion es una palabra que en inglés significa olvido o perdón; es un 
lugar de transformación, situado entre el recuerdo y la nada. Podría 
ser una imagen del purgatorio clásico, tal como lo describe Dante en 
La Divina Comedia: lugar de transición por antonomasia, condicionado 
por la idea de círculo, por el eterno vagar de los cuerpos; como si en el 
hecho de desplazarse hubiera en último término una renuncia a todo lo 
que nos ata al sufrimiento: recuerdos, deseos, identidad. 

Silvia Batet estudió el Grado Profesional en Danza Clásica en la Escuela 
de Danza Mari Cruz Alcalá (València) y el Grado Superior en Coreografía 
e Interpretación en el Institut del Teatre (Barcelona). Sus trabajos se han 
presentado en numerosos festivales nacionales e internacionales, y ha 
recibido varios premios coreográficos, entre ellos el Premi de Dansa de 
l’Institut del Teatre 2020, otorgado a Oblivion, que se estrenó en largo 
formato en el Festival Grec 2021. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Idea original, direcció i coreografia: Silvia Batet. Interpretació: Marta 
García, Lara Munin, Raquel Romero, Anna Serra, Pere Seda. Música: 
Sergi Puig. Edició musical: Jose González. Vestuari: Marta Mas Soldevila. 
Confecció de les faldes: Anna Whirling. Producció: Muntsa Roca, Rita 
Stivala - Anastàtica. Coproducció: Institut del Teatre, Festival Grec 
(ICUB), Ajuntament de Barcelona. Distribució: LANIU. Mirada externa: 
Anna Rubirola.

17 silviabatet.com



EBC Danza - Eva Bertomeu Cía. Danza
U

02.04.2022 Museu de Belles Arts de València 15min Com. Val.12.00h

Moviments urbans Talent localEspai no convencional

19

U és un solo autobiogràfic que mostra a una dona madura, capaç de 
seguir en aquesta societat i d’aportar. Que se sent bé amb el seu nou 
cos, amb la seua nova pell. El pas del temps no és un problema, el 
problema és no entendre que és una cosa que ens passarà a tots llevat 
que estiguem morts. 

VAL

Des de 2001, Eva Bertomeu ha creat més de 30 obres de dansa 
contemporània, presentades en teatres i festivals d’Espanya, Itàlia, 
França, Bèlgica, el Regne Unit, els Estats Units, Cuba, l’Argentina, el 
Perú i Paraguai. Premiada en diverses ocasions com a coreògrafa i 
ballarina, és a més professora del Conservatori Superior de Dansa de 
València i dirigeix i ensenya en el programa de formació FIC EBC Dansa 
des de 2012. Ha sigut professora convidada en Skanes Dansteater, 
Norrdans, CAD, Centro Coreográfico Galego. 

CAS U es un solo autobiográfico que muestra a una mujer madura, capaz de 
seguir en esta sociedad y de aportar. Que se siente bien con su nuevo 
cuerpo, con su nueva piel. El paso del tiempo no es un problema, el 
problema es no entender que es algo que nos pasará a todos a no ser 
que estemos muertos. 

Desde 2001, Eva Bertomeu ha creado más de 30 obras de danza 
contemporánea, presentadas en teatros y festivales de España, Italia, 
Francia, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Cuba, Argentina, Perú 
y Paraguay. Premiada en varias ocasiones como coreógrafa y bailarina, 
es además profesora del Conservatorio Superior de Danza de València 
y dirige y enseña en el programa de formación FIC EBC Danza desde 
2012. Ha sido profesora invitada en Skanes Dansteater, Norrdans, CAD, 
Centro Coreográfico Galego.

FITXA 
ARTÍSTICA

Creació i interpretació: Eva Bertomeu.

ebcd.es



Amb el suport de: Danseu Festival, Figueres es MOU i 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Magí & Anamaria
Cossoc

02.04.2022 Jardí del Túria* 45min Catalunya12.45h

Moviments urbans Carrer

*Entre els ponts de La Trinitat I de les Flors. 

21

Cossoc és un duet de dansa per a carrer. És una coreografia hipnòtica 
plena d’imatges suggeridores del que poden fer dos cossos en constant 
equilibri. Un moviment d’investigació sobre la complexitat i la senzillesa 
d’una relació. Una finestra d’observació i curiositat per a l’espectador, 
frontera entre el públic i privat. La peça convida el públic a un camí de 
calma i escolta. Potser no és res més que la cerca d’un lloc on trobar-se 
amb facilitat. 

VAL

Anamaria i Magí es van conéixer en 2018 en el procés creatiu de Trama, 
de Roser López Espinosa. En 2020, amb el suport de FiraTàrrega, Graner 
i RocaUmbert, creen Cossoc, estrenat en el Festival Sismògraf en 2021. 
L’any passat van fer més de 25 actuacions a Espanya, França i Eslovènia. 
Per a 2022 tenen planificada una gira nacional i internacional. Com 
a intèrprets han treballat i treballen amb alguns dels coreògrafs més 
actius en l’escena catalana. 

CAS Cossoc es un dueto de danza para calle. Es una coreografía hipnótica 
llena de imágenes sugerentes de lo que pueden hacer dos cuerpos 
en constante equilibrio. Un movimiento de investigación sobre la 
complejidad y la sencillez de una relación. Una ventana de observación 
y curiosidad para el espectador, frontera entre lo público y privado. La 
pieza invita al público a un camino de calma y escucha. Quizá no es nada 
más que la búsqueda de un lugar donde encontrarse con facilidad. 

Anamaría y Magí se conocieron en 2018 en el proceso creativo de Trama, 
de Roser López Espinosa. En 2020, con el soporte de FiraTàrrega, 
Graner y RocaUmbert, crean Cossoc, estrenado en el Festival Sismògraf 
en 2021. El año pasado hicieron más de 25 actuaciones en España, 
Francia y Eslovenia. Para 2022 tienen planificada una gira nacional e 
internacional. Como intérpretes han trabajado y trabajan con algunos de 
los coreógrafos más activos en la escena catalana. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Creació, direcció i intèrprets: Magí Serra i Anamaría Klajšček. 
Compositor: Santi Careta. Fotografia: Nora Baylach. Video: Ignasi 
Castanyer. Amb suport de gestió de ELCLIMAMOLA. Distribució: Fani 
Benages. Coproductors: Fira Tàrrega, El Graner Centre de Creació, 
Centre de Creació Roca Umbert. Agraïments: Roser López Espinosa, 
Joana Serra, Nora Baylach, Urša Sekirnik i Adria Pinar.

cossoc.org



En col·laboració amb Parets Forum

Club Mutante
All Styles Battle

02.04.2022 Plaça de la Verge 180min17.00h

Moviments urbans Talent local

Comunitat Valenciana

Públic joveCarrer

23

En aquesta batalla, la creativitat i la musicalitat són les claus per 
a guanyar. La pista està oberta a ballarins de tots els estils, ja siga 
contemporani com hiphop, breaking, popping, electro, flamenc… Per a 
demostrar al públic i als jutges les seues habilitats, els participants de 
les batalles hauran de traure el màxim rendiment a la seua creativitat, la 
seua capacitat d’experimentació i els seus dots d’improvisació i freestyle 
al ritme de la playlist secreta del DJ. Els combats d'estils seran dirimits 
per quatre jutges que prèviament a la batalla final realitzaran una breu 
exhibició de ball cadascun.

VAL

Club Mutante és un projecte impulsat per Julia Zac i Inka Romaní que 
tracta de dinamitzar la comunitat de la dansa valenciana, tant fora com 
dins del marc de la col·laboració amb les institucions. L’objectiu és crear 
un context en el qual puguen allotjar-se ballarins de diferents estils i 
tècniques de manera que es propicie l’ambient perfecte per a realitzar 
l’intercanvi de pràctiques i pensament entre la dansa contemporània i 
les danses urbanes més underground. 

CAS En esta batalla, la creatividad y la musicalidad son las claves para 
ganar. La pista está abierta a bailarines de todos los estilos, ya sea 
contemporáneo como hiphop, breaking, popping, electro, flamenco… 
Para demostrar al público y a los jueces sus habilidades, los 
participantes de las batallas deberán sacar el máximo rendimiento 
a su creatividad, su capacidad de experimentación y sus dotes de 
improvisación y freestyle al ritmo de la playlist secreta del DJ. Las lides 
de estilos serán dirimidas por cuatro jueces que previamente a la batalla 
final realizarán un minuto de exhibición cada uno.

Club Mutante es un proyecto impulsado por Julia Zac e Inka Romaní que 
trata de dinamizar la comunidad dancística valenciana, tanto fuera como 
dentro del marco de la colaboración con las instituciones. El objetivo 
es crear un contexto en el que puedan alojarse bailarines de diferentes 
estilos y técnicas de forma que se propicie el ambiente perfecto para 
realizar el intercambio de prácticas y pensamiento entre la danza 
contemporánea y las danzas urbanas más underground. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Jutges: Drew (Tunísia – Itàlia), Sheka (Veneçuela – Espanya), Luisa 
(França – Espanya) i Yassin Mrabtifi (Bèlgica). Host: Julia Zac i Inka 
Romaní. DJ: Madnel. Speaker: Engy.

IG @clubmutante

→ Escalante en Dansa València



Lara Brown
Bailar o Lo Salvaje

03.04.2022 CCCC 22min Castella i Lleó, Comunitat de Madrid11.30h

Moviments urbans Espai no convencional

25

Bailar o Lo Salvaje és el primer capítol d’El movimiento Involuntario, 
projecte que estudia l’impacte del folklore en un cos contemporani. 
La proposta naix de la investigació de la Jota de la Pradera, situada 
a Madrid. El resultat és una performance on la dansa i el moviment 
tradueixen a una acció les preguntes: Serà ballar una necessitat innata? 
Serà ballar una manera de no produir res?

VAL

Lara Brown desenvolupa el seu treball entorn de l’anàlisi de la idea 
d’identitat, cos i la transformació d’aquest com a suport artístic i 
generador de pensament. Ha sigut artista resident en Graner Centre de 
Creació de Dansa i Arts Vives en 2021 amb el projecte El Movimiento 
Involuntario. El seu treball s’ha pogut veure en La Caldera, Fira 
Mediterrània Manresa, CA2M, Museo TEA, Mover Madrid, La Casa 
Encendida, Espacio Tangente i la Quinzena Metropolitana de Dansa. 

CAS Bailar o Lo Salvaje es el primer capítulo de El movimiento Involuntario, 
proyecto que estudia el impacto del folclore en un cuerpo 
contemporáneo. La propuesta nace de la investigación de la Jota de La 
Pradera, ubicada en Madrid. El resultado es una performance donde la 
danza y el movimiento traducen a una acción las preguntas: ¿Será bailar 
una necesidad innata?¿Será bailar una manera de no producir nada?

Lara Brown desarrolla su trabajo en torno al análisis de la idea de 
identidad, cuerpo y la transformación de éste como soporte artístico 
y generador de pensamiento. Ha sido artista residente en Graner 
Centre de Creació de Dansa i Arts Vives en 2021 con el proyecto El 
Movimiento Involuntario. Su trabajo se ha podido ver en La Caldera, 
Fira Mediterránea Manresa, CA2M, Museo TEA, Mover Madrid, La Casa 
Encendida, Espacio Tangente y la Quinzena Metropolitana de Dansa. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Idea, interpretació: Lara Brown. Composició sonora/musical: Carlos 
Gárate Marquerie. Assistència dramatúrgia: María Cecilia Guelfi. Vestuari: 
Mariam Rosales. Assistència vestuari: Victor Colmenero Mir. Coproducció: 
Comunidad de Madrid. Ayuda a la creación. Coreografía, 2019.

IG @lara.brown_



Col·labora: Festival Circuito Bucles

20min
20min

Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana

Hastaqueªcabe
YO-YO

Talent local

07.04.2022
03.04.2022

Pl. Col·legi del Patriarca
CCCC

13.00h
12.00h

Carrer Espai no convencionalMoviments urbans
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Conta la història de dues persones que busquen la seua identitat a 
través d’un viatge compartit. Els seus comportaments i moviments 
creen un diàleg entre els seus cossos, generant d’aquesta manera un 
caos ordenat que fa referència al moviment d’ascens i descens del 
joguet io-io, i desembolica, així mateix, el desequilibri emocional que 
provoca la cerca de l’estabilitat. 

VAL

Cia.Hastaqueªcabe és una companyia emergent valenciana que va nàixer 
en 2021 de la unió de dos cossos de moviment físic que uneixen la dansa 
contemporània i la dansa urbana. La seua primera i recent peça YO-YO 
va ser estrenada l’any passat en Circuit Bucles, festival que col·labora i 
dona suport a la formació. Hastaqueªcabe ha realitzat col·laboracions 
amb artistes multidisciplinaris com Coderech & Malavia Sculptors i 
Yassine Balbzioui. 

CAS Cuenta la historia de dos personas que buscan su identidad a través 
de un viaje compartido. Sus comportamientos y movimientos crean un 
diálogo entre sus cuerpos, generando de este modo un caos ordenado 
que hace referencia al movimiento de ascenso y descenso del juguete 
yoyó, y desenvuelve, así mismo, el desequilibrio emocional que provoca 
la búsqueda de la estabilidad. 

Cia.Hastaqueªcabe es una compañía emergente valenciana que nació en 
2021 de la unión de dos cuerpos de movimiento físico que unen la danza 
contemporánea y la danza urbana. Su primera y reciente pieza YO-YO 
fue estrenada el año pasado en Circuito Bucles, festival que colabora y 
da soporte a la formación. Hastaqueªcabe ha realizado colaboraciones 
con artistas multidisciplinares como Coderech & Malavia Sculptors y 
Yassine Balbzioui. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Producció original: Mayte Tortosa - Victor Fernández. Intèrprets: Víctor 
Fernandez Durán i Mayte Tortosa Sánchez. Fotografia: Juan Carlos 
Toledo - Danilo Moroni. Distribució: Cia.Hastaqueªcabe y Festival 
Circuito Bucles.

IG @cia.hastaqueacabe



Col·labora: Ayto de Onil i L’Escorxador CCC

20min Comunitat Valenciana

Carlos Peñalver
Ciaccona

Moviments urbans Estrena

07.04.2022 Pl. Col·legi del Patriarca 13.00h

Talent local

20min Comunitat Valenciana03.04.2022 Pl. dels Furs 12.45h

Carrer

29

“La memòria és fràgil i el transcurs d’una vida és molt breu i
succeeix tot tan de pressa, que no arribem a veure la relació entre
els esdeveniments, no podem mesurar la conseqüència dels actes,
creiem en la ficció del temps, en el present, el passat i el futur,
però pot ser també que tot ocorre simultàniament”.
Isabel Allende. 

VAL

Carlos Peñalver forma part de les companyies Jesús Rubio i Sharon 
Fridman. Ha sigut nominat a millor intèrpret de dansa en els Premis 
de les Arts Escèniques Valencianes en els anys 2020 i 2021 amb les 
creacions pròpies Quan els ocells prenen el vol i Per a la llibertat.
Des de 2017 dirigeix l’aula de dansa de la UA, on realitza produccions 
anuals per a la comunitat universitària. Actualment compagina la 
pedagogia i la creació en dansa per a realitzar projectes socioeducatius. 

CAS “La memoria es frágil y el transcurso de una vida es muy breve y
sucede todo tan deprisa, que no alcanzamos a ver la relación entre
los acontecimientos, no podemos medir la consecuencia de los
actos, creemos en la ficción del tiempo, en el presente, el pasado y
el futuro, pero puede ser también que todo ocurre simultáneamente”. 
Isabel Allende. 

Carlos Peñalver forma parte de las compañías Jesús Rubio y Sharon 
Fridman. Ha sido nominado a mejor intérprete de danza en los 
Premis de les Arts Escèniques Valencianes en los años 2020 y 2021 
con las creaciones propias Quan els ocells prenen el vol y Per a la 
llibertat. Desde 2017 dirige el aula de danza de la UA, donde realiza 
producciones anuales para la comunidad universitaria. Actualmente 
compagina la pedagogía y la creación en danza para realizar proyectos 
socioeducativos. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Direcció i coreografia: Carlos Peñalver. Producció: Elvira G. Navas i Ane 
Ferreiro Sistiaga. Intèrprets: Aldo Cusumano, Esther Mondejar, María 
Serrano, Elvira G. Navas i Carlos Peñalver. Música en directe (Violí): 
Rubén Martínez. Direcció tècnica: Jordi Chicoy.

IG @overoutdanza.cia



15min Comunitat Valenciana

Eyas Dance Project
Júpiter + Jaguar

Moviments urbans

07.04.2022
03.04.2022

Pl. Col·legi del Patriarca
Pl. de l’Almoina

13.00h
15min Comunitat Valenciana13.30h

Talent localCarrer
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Jupiter + Jaguar és una sinergia de ferocitat, sensualitat i joc, un 
viatge de llibertat i expansió. L’obra és una experiència potent, plaent 
i epicúria, amb una dansa que flueix, una escriptura del cos virtuosa, 
plena de color, incendiària i electritzant, farcida de picades d’ullet a 
mons salvatges i irrigada de seducció. 

VAL

Des de la seua fundació, Eyas Dance Project ha presentat treballs a 
Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Polònia, Taiwan, Suècia i Espanya, en festivals 
com Madrid en Danza, Abril en Danza, Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada, Cuerpo Romo i Circuit Bucles, entre altres. També 
ha rebut diversos premis en prestigiosos certàmens coreogràfics com 
ara Internationales Sol Tanz Theater Festival Stuttgart, MASDANZA, 
Certamen Coreográfico de Tetuán i Certamen Coreográfico de Madrid. 

CAS Jupiter + Jaguar es una sinergia de ferocidad, sensualidad y juego, 
un viaje de libertad y expansión. La obra es una experiencia potente, 
placentera y epicúrea, con una danza que fluye, una escritura del cuerpo 
virtuosa, llena de color, incendiaria y electrizante, plagada de guiños a 
mundos salvajes e irrigada de seducción. 

Desde su fundación, Eyas Dance Project ha presentado trabajos en 
Alemania, Bélgica, Italia, Polonia, Taiwán, Suecia y España, en festivales 
como Madrid en Danza, Abril en Danza, Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada, Cuerpo Romo y Circuito Bucles, entre otros. 
También ha recibido diversos premios en prestigiosos certámenes 
coreográficos tales como Internationales Solo Tanz Theater Festival 
Stuttgart, MASDANZA, Certamen Coreográfico de Tetuán y Certamen 
Coreográfico de Madrid. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Direcció i coreografia: Carlos González & Seth Buckley. Intèrprets: 
Paula Montoya i Seth Buckley. Música: Arca, William Basinski, 
Gesaffelstein. Edició de vídeo, música i maquetació: Carlos González. 
Video: Papa Cobayo. Fotografia: Elías Aguirre. Vestuari: Jasanzo. 
Col·labora: Cuerpo Romo.

es.eyasdanceproject.com



Lara Misó. Colectivo Sin Par
No es amor

06.04.2022 Teatre Rialto - Sala 7 40min Comunitat Valenciana13.00h

En salaWork in progress Talent local

33

No és amor és una proposta on, a través de la dansa contemporània, 
el cos explora la figura geomètrica del cercle des de totes les seues 
perspectives: espacial, corporal i compositiva. Inspirada en el treball de 
l’artista japonesa Yayoi Kusama, la proposta mira de prop les diferents 
facetes d’una obsessió, on es dona cabuda a la insistència, la repetició, 
el trastorn, la hipnosi i l’alliberament. 

VAL

Colectivo Sin Par és una plataforma artística que sorgeix en 2019 amb 
la finalitat de recollir el treball artístic de les creadores i intèrprets 
Lara Misó i Wilma Puentes, tant de manera individual com col·lectiva. 
La plataforma treballa actualment en actiu amb la peça Efecto Siam, 
signada per totes dues (2019), i No es Amor, creada per Lara Misó. 

CAS No es amor es una propuesta donde, a través de la danza 
contemporánea, el cuerpo explora la figura geométrica del círculo desde 
todas sus perspectivas: espacial, corporal y compositiva. Inspirada en 
el trabajo de la artista japonesa Yayoi Kusama, la propuesta mira de 
cerca las diferentes facetas de una obsesión, donde se da cabida a la 
insistencia, la repetición, el desquicio, la hipnosis y la liberación. 

Colectivo Sin Par es una plataforma artística que surge en 2019 con la 
finalidad de recoger el trabajo artístico de las creadoras e intérpretes 
Lara Misó y Wilma Puentes, tanto de manera individual como colectiva. 
La plataforma trabaja actualmente en activo con la pieza Efecto Siam, 
firmada por ambas (2019), y No es Amor, creada por Lara Misó. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Coreografia: Lara Misó. Intèrprets: Wilma Puentes i Julia Cambra. 
Escenografia: Luis Crespo. Música: Carlos Brondem. Llums: 
Ximo Rojo. Vestuari: Mariam Rosales. Coproducció: Institut 
Valencià de Cultura, Espai La Granja, Dansa València, El Graner. 
Companyia: Colectivo Sin Par. Interacció soundcool amb la peça: 
Soundcool+ UPV+Atenea. Disseny i desenvolupament del Metavers: 
Metric+ZetaLab+UPV+Atenea.

IG  @lara_miso, @colectivosinpar



70min Països Baixos-Espanya

Marina Mascarell
Orthopedica Corporatio

06.04.2022 La Nau - Sala Matilde Salvador 17.00h

En sala Internacional

Coproducció Mercat de les Flors, Korzo Theatre, Taipei 
Performing Arts Center. Amb el suport de Danseu Festival.
Amb la col·laboració d’Embajada de los Países Bajos en España. 35

L’heterogeneïtat com a eix vertebrador d’aquesta nova creació de 
Marina Mascarell, amb cinc intèrprets en escena de 22 a 54 anys,
de trajectòries, cultures i nacionalitats diferents, que interactuen i es 
fusionen. Els cossos d’aquest eclèctic grup de ballarins protagonitzen
la resistència, la lluita per a no ser domesticats i estandarditzats,
en un viatge en el qual el so es mostra com una extensió del cos. 

VAL

Marina Mascarell (Oliva, 1980) és artista associada en Mercat de les 
Flors a Barcelona des de 2018 i Coreògrafa Resident en el Teatre Korzo 
de la Haia entre 2011 i 2021. En les seues pròpies peces, les reflexions, 
indagacions i conceptes es converteixen en una lluita poètica, on 
el pensament es transforma en corporeïtat i moviment. Crea també 
coreografies per a diferents ballets contemporanis al voltant del món 
que han rebudes diversos premis. 

CAS La heterogeneidad como eje vertebrador de esta nueva creación de 
Marina Mascarell, con cinco intérpretes en escena de 22 a 54 años, 
de trayectorias, culturas y nacionalidades diferentes, que interactúan 
y se fusionan. Los cuerpos de este ecléctico grupo de bailarines 
protagonizan la resistencia, la lucha para no ser domesticados y 
estandarizados, en un viaje en el que el sonido se muestra como una 
extensión del cuerpo. 

Marina Mascarell (Oliva, 1980) es artista asociada en Mercat de les Flors 
en Barcelona desde 2018 y Coreógrafa Residente en el Teatro Korzo 
de La Haya entre 2011 y 2021. En sus propias piezas, las reflexiones, 
indagaciones y conceptos se convierten en una lucha poética, donde el 
pensamiento se transforma en corporeidad y movimiento. Crea también 
coreografías para diferentes ballets contemporáneos alrededor del 
mundo que han recibido varios premios. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Direcció: Marina Mascarell. Intèrprets: Reiko Ohta, Amancio Gonzalez, 
Louis Gillard, Eli Cohen, Cree Barnett Williams. Dramatúrgia: Riikka 
Laakso. Ajudant escenografia: Júlia Bauer. Composició musical: 
Yamila Ríos. Disseny so: Damien Bazin. Disseny escenografia i llums: 
Paula Miranda. Disseny vestuari: Nina Botkay. Sastre: Rosa Perez. 
Video: Mila Ercoli. Producció executiva: ELCLIMAMOLA. Distribució: 
ELCLIMAMOLA. Agraïments: Sala Beckett, Can Bell, René Müller, 
El Flaco, Joan Viscasillas, Tristán Pérez-Martín.

marinamascarell.com



En col·laboració amb INAEM

70min Andalusia19.00h

Rocío Molina
Inicio (Uno)

06.04.2022 Teatre Rialto

En sala

37

La balladora Rocío Molina, delicadament sostinguda per les cordes 
trencadisses del gran mestre de la guitarra flamenca Rafael Riqueni, 
descobreix per imperatiu d’equilibri un moviment que s’origina en 
l’extrema atenció a la subtilesa. En diàleg amb la poesia sonora del 
mestre, el seu ball somatitza una resposta lírica, d’acusada sensibilitat, 
on guitarra i moviment desapareixen en un tot que és la comunió de 
totes dues parts, música i dansa. 

VAL

Rocío Molina és una de les artistes espanyoles amb major projecció 
internacional, reconeguda amb, entre altres, el Lleó de Plata 
de la Dansa 2022 de la Biennal de Venècia. Radicalment lliure, 
conjumina en les seues peces el virtuosisme tècnic, la investigació 
contemporània i el risc conceptual. Ha encunyat un llenguatge propi 
consolidat en la tradició reinventada d’un flamenc que respecta les 
seues essències i s’abraça a les avantguardes, sense por de teixir 
aliances amb altres disciplines i artistes. 

CAS La bailaora Rocío Molina, delicadamente sostenida por las cuerdas 
quebradizas del gran maestro de la guitarra flamenca Rafael Riqueni, 
descubre por imperativo de equilibrio un movimiento que se origina 
en la extrema atención a la sutileza. En diálogo con la poesía sonora 
del maestro, su baile somatiza una respuesta lírica, de acusada 
sensibilidad, donde guitarra y movimiento desaparecen en un todo 
que es la comunión de ambas partes, música y danza. 

Rocío Molina es una de las artistas españolas con mayor proyección 
internacional, reconocida con, entre otros, el León de Plata de la Danza 
2022 de la Bienal de Venecia. Radicalmente libre, aúna en sus piezas 
el virtuosismo técnico, la investigación contemporánea y el riesgo 
conceptual. Ha acuñado un lenguaje propio cimentado en la tradición 
reinventada de un flamenco que respeta sus esencias y se abraza a las 
vanguardias, sin miedo a tejer alianzas con otras disciplinas y artistas.

FITXA 
ARTÍSTICA

Idea original, direcció artística i coreografia: Rocío Molina. Música 
original: Rafael Riqueni. Desenvolupament conceptual: Nerea Galán. 
Direcció d’art: Julia Valencia. Espai escènic: Antonio Serrano, Julia 
Valencia, Rocío Molina. Disseny d’il·luminació: Antonio Serrano. Disseny 
de so: Javier Álvarez. Disseny de vestuari: Julia Valencia. Realització de 
vestuari: López de Santos. Sabates: Gallardo Danse. Text del programa: 
Nerea Galán. | Ball: Rocío Molina. Guitarra: Rafael Riqueni. Direcció 
tècnica i tècnic d’il·luminació: Antonio Serrano. So: Javier Álvarez. 
Regidoria: María Agar Martínez. Direcció de producció: El Mandaito 
Producciones S.L. Producció: Dansa Molina S.L.

rociomolina.net



Nova producció de dansa de l’Institut Valencià de Cultura creada a Alacant.  
Agraïments: Teatre Auditori la Vila Joiosa

IVC — Gustavo Ramírez Sansano
El público (Inauguració Dansa València + Espectacle)

06.04.2022 Teatre Principal 100min Comunitat Valenciana21.00h

En salaEstrena Talent local

ivc.gva.es 39

Amb aquesta adaptació del clàssic de Lorca, Gustavo Ramírez aconsegueix 
un punt d’inflexió en la seua carrera que el porta a reflexionar sobre 
l’honestedat en el treball i en l’amor. En aquesta obra, considerada una 
de les més importants del segle XX, el poeta granadí es va desprendre 
de les màscares i va parlar de si mateix com a minoria per la seua condició 
homosexual. El coreògraf alacantí exposa aqueixes inquietuds en el seu 
ball, que és un cant a la llibertat des de la coerció que exerceixen els 
espectadors, tant del teatre com del carrer. 

VAL

L’Institut Valencià de Cultura, a través de la Direcció Adjunta d’Arts Escèniques, 
es configura com un centre de producció de teatre i dansa de creadors 
valencians, tant joves com consolidats. En aquesta ocasió, l’IVC ha encarregat 
a Gustavo Ramírez Sansano la creació d’una obra de dansa inspirada en 
El público de Lorca, creada i enterament assajada a Alacant conforme a la línia 
de produccions públiques desenvolupades en les diferents seus territorials. 

CAS Con esta adaptación del clásico de Lorca, Gustavo Ramírez consigue 
un punto de inflexión en su carrera que lo lleva a reflexionar sobre la 
honestidad en el trabajo y en el amor. En esta obra considerada una de 
las más importante del siglo XX, el poeta granadino se desprendió de las 
máscaras y habló de sí mismo como minoría por su condición homosexual. 
El coreógrafo alicantino expone esas inquietudes en su baile, que es un 
canto a la libertad desde la coerción que ejercen los espectadores, tanto 
del teatro, como de la calle. 

El Institut Valencià de Cultura, a través de la Dirección Adjunta de Artes 
Escénicas, se configura como un centro de producción de teatro y danza 
de creadores valencianos, tanto jóvenes como consolidados. En esta 
ocasión, el IVC ha encargado a Gustavo Ramírez Sansano la creación de 
una obra de danza inspirada en El público de Lorca, creada y enteramente 
ensayada en Alicante conforme a la línea de producciones públicas 
desarrolladas en las diferentes sedes territoriales. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Intèrprets: Javier De La Asunción, Seth Buckley, Giulia Cenni, Diana Huertas Cegarra, 
Javier Pérez Pérez, Eduard Turull Montells, Itxa Sai Mediavilla, Eduardo Zúñiga, 
József Forró (cover), Cristina Reolid (cover). Direcció: Gustavo Ramírez Sansano. 
Coreografia: Gustavo Ramírez en col·laboració amb els ballarins i Melodía García. 
Ajudant de direcció: Melodía García. Auxiliar de direcció: Jon Sádaba. Composició 
musical: Luis Miguel Cobo. Col·laboració literària: Roger Salas. Assessoria de 
dramatúrgia i textual: Xavier Puchades. Disseny i realització d’escenografia: Luis 
Crespo. Disseny d’il·luminació: Emilio Lavarías. Disseny de vestuari: Bregje van 
Balen. Cartell i imatge gràfica: Antonio Asensi Gallardo. Fotografies: María Cortés 
Rico. Gravació vídeo: Juan Carlos Cembreros. Realització d’estructures i mecànica: 
Soluciones Garbayo. Realització de vestuari: Fran Alarcón. Confecció de telons: Textil 
Batavia. Solucions maquinària i moviment: Paco González (IVC) i Daniel Ruiz (IVC). 
Producció executiva: IVC Manuel de la Paz. Equip tècnic / Comunicació / Promoció: 
IVC. Direcció adjunta d’Arts Escèniques IVC: Roberto García. Producció: Institut 
Valencià de Cultura. Assajos: International Dance School (Sant Joan d’Alacant)



Amb el suport de: Centro Conde Duque, Teatro 
Calderón de Valladolid, Residencias Ágora (Junta 
de Andalucía) i Graners de Creació (València). 

Alberto Cortés
One night at the golden bar 

07.04.2022 Espacio Inestable 60min Andalusia17.00h

Preestrena En sala

41

One night at the golden bar és una declaració d’amor cursi des d’una 
mirada queer. La cerca d’un estat vulnerable que pose en evidència 
el poder dels afectes i la bellesa que s’amaga en la fragilitat. Des de 
l’imaginari de la figura de l’àngel ens preguntem quina masculinitat 
ens governa, quines fragilitats i clivelles no s’estan esmentant, quines 
identitats estan en un lloc vulnerable i com protegirem aquests 
cossos quan criden públicament com se senten quan estimen. 

VAL

Estudia història de l’art i posteriorment direcció i dramatúrgia a 
Màlaga. Va iniciar la seua marxa en 2008 amb la Cia. Bajotierra al 
costat d’Alesandra García (2008-2012). Després d’aqueix període 
va començar el seu camí com a Alberto Cortés, en el qual es dedica 
a investigar l’escena contemporània des de la dramatúrgia impura 
i les seues connexions amb la remescla, la perifèria, el col·lectiu i el 
cos. Actualment desenvolupa les seues peces i acompanya altres 
processos creatius. 

CAS One night at the golden bar es una declaración de amor cursi desde 
una mirada queer. La búsqueda de un estado vulnerable que ponga 
en evidencia el poder de los afectos y la belleza que se esconde en la 
fragilidad. Desde el imaginario de la figura del ángel nos preguntamos 
qué masculinidad nos gobierna, qué fragilidades y grietas no se están 
mencionando, qué identidades están en un lugar vulnerable y cómo 
vamos a proteger a estos cuerpos cuando griten públicamente cómo 
se sienten cuando aman. 

Estudia historia del arte y posteriormente dirección y dramaturgia 
en Málaga. Inició su andadura en 2008 con la Cía. Bajotierra junto a 
Alesandra García (2008-2012). Tras ese periodo comenzó su camino 
como Alberto Cortés, en el que se dedica a investigar la escena 
contemporánea desde la dramaturgia impura y sus conexiones con la 
remezcla, la periferia, el colectivo y el cuerpo. Actualmente desarrolla 
sus piezas y acompaña otros procesos creativos. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Concepte, dramatúrgia, text i interpretació: Alberto Cortés. Intèrprets: 
Alberto Cortés i César Barco Manrique. Espai sonor i música en viu: 
César Barco Manrique. Il·luminació: Benito Jiménez. Vestuari: Gloria 
Trenado. Fotografia: 99 páginas.

comoseralbertocortes.com



Sandra Gómez
Bailar al sonido

07.04.2022 La Mutant 55min Comunitat Valenciana19.00h

Talent localEn sala

43

Bailar al sonido és una proposta que tracta el so com una font 
energètica, la propagació de la qual implica un transvasament d’energia 
dirigit a alterar i afectar el cos de manera que puga modificar el seu 
estat i lloc. És un exercici que posa en relació els elements espai, cos, so 
i llum. Les accions del cos produeixen ressonàncies en el so i la llum que 
ocupen gradualment l’espai produint una càrrega i una intensitat que 
afecten el cos modificant el seu moviment. 

VAL

De 2001 a 2012 treballa com a creadora en el col·lectiu LOSQUEQUEDAN 
en nombrosos projectes mostrats en festivals d’àmbit nacional. Des 
de 2012 treballa de manera independent en propostes centrades en 
el cos i el moviment, entre les quals es troben Volumen 2 (València, 
2021), Preludio y fuga (València, 2019), Tot per l’aire (BAD, Bilbao, 2018), 
Heartbeat (València, 2017) i No soy yo (València, 2016). 

CAS Bailar al sonido es una propuesta que trata el sonido como una 
fuente energética, cuya propagación implica un trasvase de energía 
dirigido a alterar y afectar el cuerpo de forma que pueda modificar 
su estado y lugar. Es un ejercicio que pone en relación los elementos 
espacio, cuerpo, sonido y luz. Las acciones del cuerpo producen 
resonancias en el sonido y la luz que ocupan gradualmente el espacio 
produciendo una carga y una intensidad que afectan al cuerpo 
modificando su movimiento. 

De 2001 a 2012 trabaja como creadora en el colectivo LOSQUEQUEDAN 
en numerosos proyectos mostrados en festivales de ámbito nacional. 
Desde 2012 trabaja de forma independiente en propuestas centradas en 
el cuerpo y el movimiento, entre las que se hallan Volumen 2 (València, 
2021), Preludio y fuga (València, 2019), Tot per l’aire (BAD, Bilbao, 2018), 
Heartbeat (València, 2017) y No soy yo (València, 2016). 

FITXA 
ARTÍSTICA

Concepte i direcció: Sandra Gómez. Creació: Javi Vela, Carlos Molina, 
Sandra Gómez. Intèrpret: Sandra Gómez. Assistent de moviment: Rocío 
Pérez. Espai sonor: Javi Vela. Assistent de so: Paco Fuentes. Llums: 
Carlos Molina.

sangoproyectos.wixsite.com/dela



En coproducció amb Centro Cultura Contemporánea Conde Duque,  
Festival GREC Barcelona i Festival Romaeuropa.

Jesús Rubio Gamo
Acciones sencillas

07.04.2022 Teatre El Musical 70min Comunitat de Madrid21.00h

En sala

45

Vols aprendre a ballar: fas, repeteixes, cerques l’angle, a vegades et 
centres en la forma i altres confies en la sensació. Després et perds. Et 
veus amb tot això i no saps molt bé per a què usar-ho, com podrà servir. 
Ja has vist alguns cossos omplint aqueixos codis, desafiant-los, amb 
tota la seua força i tota la seua història i tot el seu cansament i tota la 
seua plenitud. Saps que són ací per a tots, són també teus. Només has 
de trobar la teua manera. De què els ompliràs tu? Per on començar? 

VAL

Ballarí i coreògraf nascut a Madrid en 1982. En 2020 RNE li atorga el 
Premio Ojo Crítico en la modalitat de dansa. El jurat va destacar el seu 
enfocament artesanal de la composició coreogràfica, tant en projectes 
íntims com en l’orquestració de grans grups, en els quals aconsegueix 
conjuminar l’estructura amb la individualitat dels seus intèrprets. La seua 
obra Gran bolero va obtenir el Max al Mejor Espectáculo de Danza 2020. 

CAS Quieres aprender a bailar: haces, repites, buscas el ángulo, a veces 
te centras en la forma y otras confías en la sensación. Luego te 
pierdes. Te ves con todo eso y no sabes muy bien para qué usarlo, 
cómo podrá servir. Ya has visto algunos cuerpos llenando esos 
códigos, desafiándolos, con toda su fuerza y toda su historia y todo 
su cansancio y toda su plenitud. Sabes que están ahí para todos, son 
también tuyos. Sólo tienes que encontrar tu manera. ¿De qué vas a 
llenarlos tú? ¿Por dónde empezar? 

Bailarín y coreógrafo nacido en Madrid en 1982. En 2020 RNE le otorga 
el Premio Ojo Crítico en la modalidad de danza. El jurado destacó su 
enfoque artesanal de la composición coreográfica, tanto en proyectos 
íntimos como en la orquestación de grandes grupos, en los que consigue 
aunar la estructura con la individualidad de sus intérpretes. Su obra Gran 
bolero obtuvo el Max al Mejor Espectáculo de Danza 2020. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Idea, coreografia i direcció: Jesús Rubio Gamo. Ballarins: Clara Pampyn, 
Olaia Valle, Natalia Fernandes, Raúl Pulido, Diego Pazó. Veu, música 
i palmes: Blanca Paloma, Desiré Parets i Pau de Manuel. Composició 
musical, arranjaments i disseny de so: José Pablo Polo. Disseny 
d’il·luminació: Carlos Marquerie. Disseny de vestuari: Naldi Fernandes 
i Sabina González. Producció executiva: Eugenio Molina. Assistència 
de direcció: Alicia Cabrero i Alejandra Agudo. Mirada externa: Elena 
Córdoba. Ballarins suplents: Eva Alonso, Alberto Alonso. Fotografia: 
Jesús Vallinas. Amb la col·laboració de Comunitat de Madrid: Centro 
Cultura Contemporánea Conde Duque, Festival GREC Barcelona, 
Festival Romaeuropa. 

jesusrubiogamo.com



Amb el suport del Festival Plataforma, La Caldera, Graner. Fàbrica de creació 
i La Poderosa. Preestrena 28 i 29 maig 2021 en el Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo / Festival Plataforma, Santiago de Compostela.

Janet Novás
Where is Janet? 

08.04.2022 CCCC - Refectori 60min Galícia13.00h

Estrena Espai no convencional

47

Where is Janet? sorgeix d’aquesta i de moltes altres preguntes en relació 
a un cos que està cansat de l’exposició que requereix allò escènic. Una 
necessitat de reformular la pràctica que vinc desenvolupant en els últims 
anys relacionada amb el món dels afectes i la introspecció, jugant amb 
els límits del físic i l’emocional. Un exercici que requereix d’un lliurament 
extrem i que ara, com a conseqüència, m’exigeix un canvi en la manera 
de continuar abordant la creació. 

VAL

Ballarina, docent i creadora gallega. La seua obra es construeix des de 
l’observació, l’experiència i el diàleg amb el seu cos com a principal eina, 
apostant per un llenguatge propi, modelant el contingut emocional i 
la senzillesa estètica. Ha sigut reconeguda amb el Ojo Crítico de RNE 
(2021), el Premi de la Crítica de Catalunya a millor ballarina per la peça 
Mercedes mais eu (2021) i el Premi InJuve (2011). 

CAS Where is Janet? surge de esta y de muchas otras preguntas en relación 
a un cuerpo que está cansado de la exposición que requiere lo escénico. 
Una necesidad de reformular la práctica que vengo desarrollando en los 
últimos años relacionada con el mundo de los afectos y la introspección, 
jugando con los límites de lo físico y lo emocional. Un ejercicio que 
requiere de una entrega extrema, y que ahora como consecuencia me 
exige un cambio en la manera de seguir abordando la creación. 

Bailarina, docente y creadora gallega. Su obra se construye desde la 
observación, la experiencia y el diálogo con su cuerpo como principal 
herramienta, apostando por un lenguaje propio, moldeando el contenido 
emocional y la sencillez estética. Ha sido reconocida con El Ojo Crítico 
de RNE (2021), el Premio de la Crítica de Cataluña a mejor bailarina por 
la pieza Mercedes mais eu (2021) y el Premio InJuve (2011). 

FITXA 
ARTÍSTICA

Direcció, creació i interpretació: Janet Novás. Acompanyament artístic: 
Ricardo Santana. Tutories: Pablo Esbert i Riikka Lasso. Vestuari: Raquel 
Buj. Il·luminació: Cristina Bolívar i Montse Piñeiro. Textos: Janet Novás. 
Audiovisuals: Janet Novás i Nerea. Imatges: Manuel G. Vicente.  
Coproducció: Festival Plataforma, La Caldera, Graner. Fàbrica de 
Creació i La Poderosa. Agraïments: Uxía P. Vaello, Maximiliano 
Sandford, Manuel Rodríguez i Andrea Quintana.

janetnovas.com



Antes Collado
Zoo!

08.04.2022 Carme Teatre 60min Castella-La Manxa17.00h

En sala

Amb el suport de Graner, Centre de creació de dansa i arts vives; Can 
Gassol; Centre d’Arts Escèniques de Mataró, les ajudes a la creació 2021 
de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), les ajudes a la creació 
2020 de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i del Festival Dansa València. 49

Tanquem, hui i ahir, allò que considerem com “un altre”, l’exòtic, 
l’amenaçador. Potser no ha sigut el zoològic el lloc idoni per a reafirmar 
quins cossos tenen dret a mirar i quins han de ser exposats, on s’ha 
negociat quins cossos són humans i quins animals, anormals, inhumans? 
Zoo! dona cos i espai a una cosa situada en els límits entre el ballarí i 
l’animal, el corporal i l’espacial, la llum i l’ombra, el real i el simbòlic. 

VAL

Creador escènic i ballarí al qual li interessa pensar l’escriptura coreogràfica 
a través d’imatges i figures que excedisquen els paràmetres convencionals 
de la dansa. Es va formar de manera autodidacta en ball esportiu, dansa 
contemporània, ioga i pilates, i té estudis inacabats de Belles Arts i 
d’interpretació en l’ESAD. Totes aquestes experiències vertebren la seua 
manera polièdrica d’acostar-se al gest artístic. 

CAS Encerramos, hoy y ayer, aquello que consideramos como “otro”, lo 
exótico, lo amenazante. ¿Acaso no ha sido el zoológico el lugar idóneo 
para reafirmar qué cuerpos tienen derecho a mirar y cuáles deben 
ser expuestos, donde se ha negociado qué cuerpos son humanos y 
cuáles animales, anormales, inhumanos? Zoo! da cuerpo y espacio a 
algo situado en los límites entre el bailarín y el animal, lo corporal y lo 
espacial, la luz y la sombra, lo real y lo simbólico. 

Creador escénico y bailarín al que le interesa pensar la escritura coreográfica 
a través de imágenes y figuras que excedan los parámetros convencionales 
de la danza. Se formó de manera autodidacta en baile deportivo, danza 
contemporánea, yoga y pilates, y tiene estudios inacabados de Bellas Artes 
e interpretación en la ESAD. Todas estas experiencias vertebran su manera 
poliédrica de acercarse al gesto artístico. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Direcció i interpretació: J. Antes Collado. Acompanyament dramatúrgic: 
Oriol López. Acompanyament coreogràfic: Carolina Campos, Guillem 
Pascual. Il·luminació: Ana Rovira. Assessorament artístic: Nico Jongen, 
Cruz Hernández. So: Pau Matas, J. Antes Collado. Espai: Víctor 
Colmenero. Vestuari: J. Antes Collado, SoloDance CB NM design. 
Producció: Laura Viñals. Agraïments: Tatín Revenga, Martina Rocosa, 
Ana Lola Cosín.

antescollado.com



Eulàlia Bergadà
Very, Very Slightly 

08.04.2022 Teatre Rialto 60min Illes Balears19.00h

En sala

51

El mercat valora la qualitat d’un diamant segons la seua claredat. Com 
més impureses té, més es devalua el seu preu. Però són precisament 
eixes clivelles internes les que permeten a cada diamant refractar la llum 
de forma única i genuïna. Very, Very Slightly és una reflexió sobre el valor 
de saber travessar les impureses per fer-les brillar. 

VAL

Va crear la seua pròpia companyia en 2015. En 2016 va guanyar el Premi 
Institut del Teatre, amb producció del Festival Grec, i la seua peça Nixie 
(2018) es va estrenar a la Sala Hiroshima en el programa Inexchange-
Països Baixos. La seua investigació compositiva a través de la veu, 
l’electrònica  i el cos ha originat projectes com Opening Projects i VVS. 
Com a ballarina, ha treballat amb les companyies United Cowboys, Lipi 
Hernández o Ion Garnika -William Forsythe-, entre altres. 

CAS El mercado valora la calidad de un diamante según su claridad. Cuantas 
más impurezas tiene más se devalúa su precio. Pero son precisamente 
esas grietas internas las que permiten a cada diamante refractar la luz 
de forma única y genuina. Very, Very Slightly es una reflexión sobre el 
valor de saber atravesar las impurezas para hacerlas brillar. 

Creó su propia compañía en 2015. En 2016 ganó el Premio Institut del 
Teatre, con producción del Festival Grec, y su pieza Nixie (2018) se 
estrenó en la Sala Hiroshima en el programa Inexchange-Países Bajos. 
Su investigación compositiva a través de la voz, la electrónica y el cuerpo 
ha originado proyectos como Opening Projects y VVS. Como bailarina 
ha trabajado con las compañías United Cowboys, Lipi Hernández o Ion 
Garnika -William Forsythe-, entre otras. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Direcció i coreografia: Eulàlia Bergadà. Interpretació: Olga Clavel, Evelyne 
Rossie, Maria Torrents, Marc Naya. Espai sonor: Marc Naya. Dramatúrgia: 
Ferran Echegaray. Assistència coreogràfica: Evelyne Rossie. Disseny 
d’il·luminació i so: Toni Ubach, Sergio Roca. Audiovisuals: Ventura López. 
Disseny de vestuari: Claire O’Kefee. Fotografia: Tristán Pérez-Martín. 
Producció: Anna Bohigas, Inés Lambisto. Coproducció: Mercat de les 
Flors, Teatre Principal de Palma i Morlanda Creacions SL. En col·laboració 
amb L’Estruch, Ajuntament de Sabadell; Graner, Fábrica de Creación; 
Dansbrabant (Tilburg); ArtHouse, Artistic Centre from United Cowboys 
(Eindhoven); EIMA, Centro de Creación, Auditorio de Peguera.

IG @eulalia_bergada



Coproducció: Mercat de les Flors; Théâtre de l’Archipel – Scène Nationale de 
Perpignan; Théâtre Garonne – Scène européenne de Toulouse;  ICEC – Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Teatre Principal de Palma de Mallorca, 
Consell Insular; Festival de Otoño, Comunidad de Madrid; Festival Temporada 
Alta. Residència de creació Théâtre de l’Archipel – Scène Nationale de Perpignan. 
Amb la col·laboració de Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan – Scène 
Conventionnée, L’animal a l’esquena – Centre de Creació de Celrà.

Mal Pelo
Highlands

08.04.2022 Teatre Principal 90min Catalunya21.00h

En sala

53

Després de més d’una dècada explorant la música de Johann Sebastian 
Bach, Mal Pelo presenta Highlands, l’última peça de la tetralogia inspirada en 
la seua música. Una eclosió del treball gestat i madurat en els espectacles 
anteriors (Bach, On Goldberg Variations / Variations i Inventions) on analitzen 
i aprofundeixen en l’escolta i la visualització de les estructures, harmonies, 
veus i desenvolupament de la música del compositor. 

VAL

Pep Ramis i María Muñoz són els codirectors artístics d’aquest grup de 
creació escènica caracteritzat per una autoria compartida que ha donat 
com a resultat més de 30 espectacles. El seu llenguatge artístic s’ha 
desenvolupat a través del moviment i la creació de dramatúrgies que 
inclouen text, bandes sonores originals, música en directe, construcció 
d’espais escenogràfics, llum i vídeo. 

CAS Después de más de una década explorando la música de Johan 
Sebastian Bach, Mal Pelo presenta Highlands, la última pieza de la 
tetralogía inspirada en su música. Una eclosión del trabajo gestado y 
madurado en los espectáculos anteriores (Bach, On Goldberg Variations 
/ Variations y Inventions) donde analizan y profundizan en la escucha 
y la visualización de las estructuras, armonías, voces y desarrollo de la 
música del compositor. 

Pep Ramis y María Muñoz son los codirectores artísticos de este grupo 
de creación escénica caracterizado por una autoría compartida que ha 
dado como resultado más de 30 espectáculos. Su lenguaje artístico se ha 
desarrollado a través del movimiento y la creación de dramaturgias que 
incluyen texto, bandas sonoras originales, música en directo, construcción 
de espacios escenográficos, luz y video. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Direcció: María Muñoz i Pep Ramis. Col·laboració en la direcció: Leo 
Castro, Federica Porello. Creació i dansa: Pep Ramis, María Muñoz, 
Federica Porello, Leo Castro, Zoltan Vakulya, Miquel Fiol, Enric Fàbregas, 
Ona Fusté. Direcció musical: Quiteria Muñoz i Joel Bardolet. Quartet de 
corda: Joel Bardolet, violí; Jaume Guri, violí; Masha Titova, viola i Daniel 
Claret, violoncel. Quartet de veus: Quiteria Muñoz, soprano; David 
Sagastume, contratenor; Mario Corberán, tenor, i Giorgio Celenza, baix. 
Música: Johann Sebastian Bach, Arvo Pärt, Henry Purcell, György Kurtág, 
Benjamin Britten, Georg Friedich Haendel. Textos: Nick Cave, John 
Berger, Erri de Luca. Espai sonor: Fanny Thollot. Disseny d’il·luminació: 
August Viladomat i Irene Ferrer. Escenografia: Kike Blanco. Vestuari: 
CarmePuigdevalliPlantés. Edició vídeo: Leo Castro. Direcció tècnica: 
Irene Ferrer. Tècnic so: Andreu Bramon. Tècnic escenari: Genís Cordomí. 
Fotografia: Tristán Pérez-Martín. Producció: Mal Pelo. 

malpelo.org



Lucía Montes & Mado Dallery
In-Side

09.04.2022 La Mutant 18min Comunitat de Madrid11.30h

En salaEstrena

Amb la col·laboració de Centro Coreográfico Canal, Centro Coreográfico 
María Pagés, Coslada Cultura, LaRumbe Danza, Compañía Antonio Ruz, 
Centro Cultural Sanchinarro, Centro Cultural Paco Rabal, CND Inaem i 
del Festival Dansa València. 55

En un ambient que passa de l’eteri i intangible a allò més terrenal i 
conscient, dos cossos van deixant un estel, un traç de moviments que 
suggereixen una infinitat de sensacions. Dues corporeïtats carregades 
d’energia que s’uneixen d’una manera magnètica i subtil. Viatgem per 
un camí matèric, de percepcions i canvis que s’apoderen dels cossos, 
convidant a tots a unir-se des de dins. 

VAL

Ballarines i creadores establides a Madrid. Després d’una trajectòria 
personal per separat, Mado formant-se a França i Israel, i Lucía a Xile, el 
Marroc, Costa Rica i Espanya, coincideixen a Madrid en alguns projectes. 
La seua connexió artística les ha portades al desig d’investigar sobre la 
seua relació i la seua manera semblant de veure la dansa i l’entorn. 

CAS En un ambiente que pasa de lo etéreo e intangible a lo más terrenal y 
consciente, dos cuerpos van dejando una estela, un trazo de movimientos 
que sugieren un sinfín de sensaciones. Dos corporeidades cargadas de 
energía que se unen de una manera magnética y sutil. Viajamos por un 
camino matérico, de percepciones y cambios que se apoderan de los 
cuerpos, invitando a todos a unirse desde dentro. 

Bailarinas y creadoras afincadas en Madrid. Después de una trayectoria 
personal por separado, Mado formándose en Francia e Israel, y Lucía en 
Chile, Marruecos, Costa Rica y España, coinciden en Madrid en algunos 
proyectos. Su conexión artística las ha llevado al deseo de investigar 
sobre su relación y su manera semejante de ver la danza y el entorno. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Coreògrafes i intèrprets: Lucía Montes i Mado Dallery. Musica: Aire. 
Vestuari: Carla Paucar. Imatge: Rocío Aguirre. Distribució: Juan de Torres. 

en.luciamontes-madodallery.com



Juan Carlos Lérida
Máquinas sagradas

09.04.2022 La Mutant 35min Catalunya12.00h

Espai no convencional

57

Juan Carlos Lérida investiga la trobada amb gremis, treballadors i 
col·lectius i crea una peça site specific en un taller de mecànica de cotxe, 
lloc triat per a descobrir la seua rítmica, les seues dinàmiques i comprovar 
des del  flamenc i altres llenguatges com es veuen afectats els cossos 
i els espais. “Fins ara estava en cerca de l’ordinari en els cossos del 
flamenc. Hui busque en els cossos ordinaris el flamenc”.

VAL

Ballarí, coreògraf i pedagog del flamenc, reconegut com un dels 
representants del flamenc d’avantguarda. Des de 2002 és professor de 
l’Institut del Teatre. Ha codirigit espectacles de creadors com Joaquín 
Cortés i Belén Maya i creat peces pròpies, com la trilogia Los Cuerpos 
Flamencos o La Liturgia de las Horas (2019-21). És també comissari del 
Festival Flamenc de Tanzhaus.

CAS Juan Carlos Lérida investiga el encuentro con gremios, trabajadores y 
colectivos y crea una pieza site specific en un taller de mecánica de coche, 
lugar elegido para descubrir su rítmica, sus dinámicas y comprobar desde 
el flamenco y otros lenguajes cómo se ven afectados los cuerpos y los 
espacios. “Hasta ahora estaba en búsqueda de lo ordinario en los cuerpos 
del flamenco. Hoy busco en los cuerpos ordinarios el flamenco”.

Bailarín, coreógrafo y pedagogo del flamenco, reconocido como uno de 
los representantes del flamenco de vanguardia. Desde 2002 es profesor 
del Institut del Teatre. Ha codirigido espectáculos de creadores como 
Joaquín Cortés y Belén Maya y creado piezas propias, como la trilogía 
Los Cuerpos Flamencos o La Liturgia de las Horas (2019-21). Es también 
comisario del Festival Flamenco de Tanzhaus.

FITXA 
ARTÍSTICA

Direcció i coreografia: Juan Carlos Lérida. Interpretació: Juan Carlos 
Lérida, Jorge Mesa (El Pirata). Disseny d’il·luminació: Marc Lleixa 
Vestuari, escenografia: Caja Negra TAM, Eugenia Gusmerini. Producció: 
Danilo Pioli. Coproducció: Fira Mediterrània Manresa, Mercat de les 
Flors, As. C. Flamenco Empírico.

juancarloslerida.com



HUMANHOOD Dance Company 
Sphera

09.04.2022 Passeig de la platja - C/Otumba 20min Catalunya, Regne Unit13h

Carrer

59

Duo de dansa contemporània per a espais no convencionals. Aquesta 
peça visualment impactant explora la relació entre la Lluna i la humanitat, 
especialment la cara lluminosa de l’astre. Sphera és una dansa de cossos 
líquids que es transformen i flueixen sota la influència del satèl·lit més 
antic de la Terra.

VAL

Fusionant la física moderna i el misticisme oriental per a crear 
produccions viscerals i immersives, HUMANHOOD Dance Company 
pretén compartir experiències extraordinàries que ens transformen i 
connecten a tots. Amb seu a Birmingham i Barcelona, HUMANHOOD 
s’ha convertit ràpidament en una reeixida companyia de dansa nacional 
i internacional amb una reputació de qualitat excepcional, a partir de la 
creació d’obres tant d’interior com d’exterior des de 2016.

CAS Dúo de danza contemporánea para espacios no convencionales. Esta 
pieza visualmente impactante explora la relación entre la Luna y la 
humanidad, especialmente la cara luminosa del astro. Sphera es una 
danza de cuerpos líquidos que se transforman y fluyen bajo la influencia 
del satélite más antiguo de la Tierra.

Fusionando la física moderna y el misticismo oriental para crear 
producciones viscerales e inmersivas, HUMANHOOD Dance Company 
pretende compartir experiencias extraordinarias que nos transformen y 
conecten a todos. Con sede en Birmingham y Barcelona, HUMANHOOD 
se ha convertido rápidamente en una exitosa compañía de danza nacional 
e internacional con una reputación de calidad excepcional, a partir de la 
creación de obras tanto de interior como de exterior desde 2016.

FITXA 
ARTÍSTICA

Coreografia, escenografia: Julia Robert & Rudi Cole. Intèrprets: Romee 
Van de Meent (Països Baixos) & Piers Sanders (Anglaterra). Disseny de 
vestuari: Julia Robert & Rudi Cole. Composició musical i disseny de so: Iain 
Armstrong en col·laboració amb Julia Robert & Rudi Cole. Amb el suport 
de RocaUmbert. Finançat per Arts Council England.

humanhood.net



Javier J. Hedrosa
Fosc

09.04.2022 Espacio Inestable 50min Comunitat Valenciana17.00h

En salaEstrena Talent local

Amb el suport de Graners de Creació, Espacio Inestable, El Consulado, 
CC de la Gomera, La Nau Ivanow i el Festival Dansa València. 61

La naturalesa de l’espectacle viu és morir, desaparèixer. L’espectacle es 
produeix, s’estrena, es repeteix i després no queda res, salvant la memòria 
dels espectadors. Però la memòria és una ficció, no ens recordem de tot, 
llavors, què recorda l’espectador?

VAL

Javier J. Hedrosa treballa com a coreògraf posant el focus sobre el 
cos com a arxiu, la memòria i qüestions locals, jugant amb l’humor, 
l’imaginari i les expectatives del públic. Una vegada li van dir que les 
seues peces eren “dansa-comèdia documental”. S’estrena en la creació 
en 2016 i, des de llavors, compta amb diverses creacions escèniques 
i per a altres espais. Les seues obres s’han presentat en festivals com 
Camping CND Paris, 10 Sentidos, ACT Bilbao o Ripollesdansa.

CAS La naturaleza del espectáculo vivo es morir, desaparecer. El espectáculo 
se produce, se estrena, se repite y después no queda nada, salvo la 
memoria de los espectadores. Pero la memoria es una ficción, no nos 
acordamos de todo, entonces, ¿qué recuerda el espectador?

Javier J Hedrosa trabaja como coreógrafo poniendo el foco sobre el 
cuerpo como archivo, la memoria y cuestiones locales, jugando con el 
humor, el imaginario y las expectativas del público. Una vez le dijeron que 
sus piezas eran “danza-comedia documental”. Se estrena en la creación 
en 2016 y, desde entonces, cuenta con varias creaciones escénicas y para 
otros espacios. Sus obras se han presentado en festivales como Camping 
CND Paris, 10 Sentidos, ACT Bilbao o Ripollesdansa.

FITXA 
ARTÍSTICA

Una producció de Javier J Hedrosa. Concepte: Javier J Hedrosa i Néstor 
García. Creada per Néstor García, Javier J Hedrosa, Rafael Ridaura, José 
Julián. Intèrprets: Javier J Hedrosa, Néstor García, Rafael Ridaura, José 
Julián. Amb l’acompanyament de Sofía Asencio i Tatiana Clavel.

IG @javierjhedrosa



Amb l’ajuda de l’Institut Valencià de Cultura, Teatre Chapí Villena, 
Ajuntament d’Algemesí, Ajuntament del Puig, Audionet-Professional

Cia.Maduixa
Migrare

09.04.2022 Palau de les Arts - Sala Martín Soler 45min19.00h

En salaEstrena Talent local Públic jove

Com. Val.

63

Quatre dones i un espai buit. Buit, però minat d’obstacles i fronteres 
invisibles, d’odis irracionals i prejudicis. Elles van haver de deixar la 
seua terra d’origen i, ara, el país d’arribada les rebutja. Elles el transiten 
buscant el seu lloc. Un lloc on poder viure, on romandre, on arrelar, on 
poder ser. Un lloc al qual poder denominar “llar”. Només demanen això. 
I lluitaran per a aconseguir-ho. Aquest espectacle és la seua lluita. La 
lluita de dones fortes, valentes i, sobretot, resilients.

VAL

Nascuda el 2004 de la mà de Joan Santacreu, la Cia.Maduixa elabora 
creacions artístiques de sala i de carrer per a tots els públics. La utilització 
de les xanques com a element clau per a contar una història s’ha convertit 
en un element que caracteritza i defineix la companyia, obrint un univers 
de possibilitats per a articular un diàleg entre la dansa, el gest i l’equilibri. 

CAS Cuatro mujeres y un espacio vacío. Vacío, pero minado de obstáculos 
y fronteras invisibles, de odios irracionales y prejuicios. Ellas tuvieron 
que dejar su tierra de origen y, ahora, el país de llegada las rechaza. 
Ellas lo transitan buscando su lugar. Un lugar donde poder vivir, donde 
permanecer, donde arraigar, donde poder ser. Un lugar al cual poder 
denominar hogar. Solo piden esto. Y lucharán para conseguirlo. Este 
espectáculo es su lucha. La lucha de mujeres fuertes, valientes y, sobre 
todo, resilientes.

Nacida en 2004 de la mano de Joan Santacreu, la Cia.Maduixa elabora 
creaciones artísticas de sala y de calle para todos los públicos. La 
utilización de los zancos como elemento clave para contar una historia 
se ha convertido en un elemento que caracteriza y define a la compañía, 
abriendo un universo de posibilidades para articular un diálogo entre la 
danza, el gesto y el equilibrio.

FITXA 
ARTÍSTICA

Idea i direcció: Joan Santacreu. Direcció coreogràfica: Cristina Fernández. 
Ajudant de direcció i dramatúrgia: Paula Llorens. Intèrprets: Laia Sorribes, 
Melissa Usina, Paula Quiles, Sara Canet. Composició musical: Damián 
Sánchez. Vestuari: Pascual Peris. Disseny il·luminació: Ximo Olcina. 
Vestuari: Pascual Peris. Disseny so: Andrés Roses. Producció: Luisa Juan, 
Elena Villagrasa. Producció executiva: Maduixa Teatre SL. Coproduït per: 
Fira Tàrrega, Teatre Escalante, Dansa Metropolitana, MA Scène Nationale/
Pays de Montbéliard.

maduixacreacions.com

→ Escalante en Dansa València



Amb el suport de: The Fondation d’entreprise Hermès 
within the framework of the New Settings programme.

Christos Papadopoulos
Ion

09.04.2022 Teatre El Musical 55min Grècia21.00h

En sala InternacionalEstrena a Espanya

65

Un sistema viu de 10 ballarins, que palpiten i es coordinen, s’atrauen 
i es repel·leixen, traçant òrbites que segueixen els mecanismes de la 
naturalesa. Perquè tots som ions, carregats elèctricament.

VAL

La companyia va ser fundada per Christos Papadopoulos en 2015. Des 
de llavors, han creat quatre produccions, totes elles amb gran acolliment 
del públic i en gira per tot el món.

CAS Un sistema vivo de 10 bailarines, que palpitan y se coordinan, se atraen y 
se repelen, trazando órbitas que siguen los mecanismos de la naturaleza. 
Porque todos somos iones, cargados eléctricamente.

La compañía fue fundada por Christos Papadopoulos en 2015. Desde 
entonces, han creado cuatro producciones, todas ellas con gran acogida 
del público y en gira por todo el mundo.

FITXA 
ARTÍSTICA

Concepte i coreografia: Christos Papadopoulos. Dramatúrgia: Tassos 
Koukoutas. Intèrprets: Pagona Boulbasakou, Maria Bregianni, Nanti 
Gogoulou, Amalia Kosma, Giorgos Kotsifakis, Sotiria Koutsopetrou, 
Efthymis Moschopoulos, Alexandros Nouskas-Varelas, Ioanna 
Paraskevopoulou, Alexis Tsiamoglou. Música: Coti K. Llums: Tasos 
Palaioroutas. Vestuari: Angelos Mentis. Escenografia: Evangelia 
Therianou. Primera assistent de coreografia: Katerina Spyropoulou. 
Segona assistent de coreografia: Ioanna Antonarou. Organització 
de producció: Theodora Kapralou. Il·luminació en gira: Evina 
Vasilakopoulou. So i escenografia en gira: Michail Sioutis. Gerent en 
gira: Konstantina Papadopoulou. Producció: Onassis Cultural Centre-
Athens. Coproducció: Théâtre de la Ville-Paris, Le Lieu Unique-Scène 
nationale de Nantes. En associació amb: Dublin Dance Festival. 
Distribució internacional: Key Performance.

keyperformance.se



UnaiUna
Goosebumps

10.04.2022 Parc Central 16min Illes Balears12.30h

Carrer Públic jove

67

“Els ballarins són els atletes de déu”, va dir Albert Einstein. I no 
s’equivocava. Us presentem tres guerrers: Palmira, Sebastián i Rocío. 
Ells entren al combat amb els seus pompons i purpurina. El lloc de 
batalla de sempre i la seua banda sonora preferida: una llista de 
Spotify dels 2000. Hui és el dia sagrat, on la suor passa a ser confeti 
i els pantaixos de la respiració, el bit de la música.

VAL

UnaiUna naix de la relació de Laura Lliteras i Marina Fullana. Es van formar 
en dansa clàssica i contemporània en l’Institut del Teatre de Barcelona, on 
van cursar el Grau Superior de coreografia. Ambdues van passar a formar 
part d’ITdansa. En 2016 van obrir la seua companyia, amb la qual han 
creat peces curtes (Dosis, All inclusive i Goosebumps) i també creacions 
de sala (Galejar i Hacemos como que bailamos).

CAS “Los bailarines son los atletas de dios”, dijo Albert Einstein. Y no se 
equivocaba. Os presentamos tres guerreros: Palmira, Sebastián y Rocío. 
Ellos entran al combate con sus pompones y purpurina. El lugar de 
batalla de siempre y su banda sonora preferida: una lista de Spotify de 
los 2000. Hoy es el día sagrado, dónde el sudor pasa a ser confeti y los 
jadeos de la respiración, el bit de la música.

UnaiUna nace de la relación de Laura Lliteras y Marina Fullana. Se 
formaron en danza clásica y contemporáneo en el Institut del Teatre de 
Barcelona, donde cursaron el Grado Superior de coreografía. Ambas 
pasaron a formar parte de ITdansa. En 2016 abrieron su compañía, con 
la que han creado piezas cortas (Dosis, All inclusive y Goosebumps) y 
también creaciones de sala (Galejar y Hacemos como que bailamos).

FITXA 
ARTÍSTICA

Coreografia: UnaiUna. Intèrprets: Óscar Pérez, Marina Fullana i Laura 
Lliteras. Música: Rodrigo Rammsy. Vestuari: Valleriola.

unaiuna.com



Colabora: Rovers / Institut Valencià de Cultura 

OtraDanza
La Banda

10.04.2022 Parc Central 40min13.00h Comunitat Valenciana

Talent local Públic joveCarrer

69

La Banda és una família nòmada i caòtica. Cinc divertits personatges 
que no poden ser més diferents i diversos entre si, però que es 
complementen a la perfecció. Són equip, treballen units, es diverteixen, 
comparteixen coneixement i experiència, són diferents però poden i 
saben entendre’s. Compartir, connectar, adaptar, reinventar, són les 
paraules clau i pautes implícites. 

VAL

OtraDanza, fundada per Asun Noales en 2007, desenvolupa un segell 
molt personal en les seues produccions escèniques, des d’un llenguatge 
físic i poètic i una acurada posada en escena. El seu repertori està 
compost per una diversitat de projectes i formats que abasten un ampli 
espectre, abordant temàtiques innovadores i compromeses socialment. 
De manera paral·lela a la seua activitat escènica, OtraDanza també 
desenvolupa projectes artisticopedagògics i des de 2012 coordina el 
Festival Abril en Danza. 

CAS La Banda es una familia nómada y caótica. Cinco divertidos personajes 
que no pueden ser más diferentes y diversos entre sí, pero que se 
complementan a la perfección. Son equipo, trabajan unidos, se divierten, 
comparten conocimiento y experiencia, son distintos pero pueden y 
saben entenderse. Compartir, conectar, adaptar, reinventar, son las 
palabras clave y pautas implícitas.

OtraDanza, fundada por Asun Noales en 2007, desarrolla un sello 
muy personal en sus producciones escénicas, desde un lenguaje 
físico y poético y una cuidada puesta en escena. Su repertorio está 
compuesto por una diversidad de proyectos y formatos que abarcan un 
amplio espectro, abordando temáticas innovadoras y comprometidas 
socialmente. De manera paralela a su actividad escénica, OtraDanza 
también desarrolla proyectos artístico-pedagógicos y desde 2012 
coordina el Festival Abril en Danza.

FITXA 
ARTÍSTICA

Direcció artística: Asun Noales. Direcció escènica: Lucas Escobedo i 
Asun Noales. Coreografia: Asun Noales. Dramatúrgia: Lucas Escobedo. 
Composició i direcció musical: Raquel Molano. Producció i enginyeria 
musical: Oscar Guzmán. Enregistrament en estudi: Raquel Molano (teclat i 
veu), Oscar Guzmán (guitarra rítmica i baix), Toni Mateos (bateria) i Miguel 
Ángel Varela (guitarra solista). Vestuari: Ana Esteban. Escenografia: Luis 
Crespo. Intèrprets: Jorge Castro, Anna Sagrera, Marta Santacatalina, 
Carla Sisteré, Aarón Vázquez. Becària: Dahiana Betancourt. Assistent: 
Carmela García. Fotografia: Germán Antón. Producció executiva i 
distribució: Amadeo Vañó – Cámara Blanca. XXSS: Laura Antón. 
Producció: OtraDanza. Coproducció: OtraDanza i Ayto. de Elche.

otradanza.es

→ Escalante en Dansa València



Un espectacle creat amb la complicitat del Teatro Central, 
Festival Escena Patrimonio i Ayuntamiento de Segovia. En 
col·laboració amb el Ministerio de Cultura - INAEM.

wwweickert (Cía. Guillermo Weickert)
Parece Nada

10.04.2022 Carme Teatre 65min Andalusia17.00h

En sala

71

Parece Nada forma part d’una sèrie de creacions en moviment l’eix 
temàtic del qual són els òrgans de percepció. Si els nostres sentits 
són la nostra finestra de coneixement que s’obri al món, la seua 
retracció és la porta d’autoconeixement que ens connecta i ens 
porta a nosaltres mateixos. Weickert ens convida a convertir-nos en 
observadors de la nostra pròpia manera de veure.

VAL

Un dels artistes multidisciplinaris més complets de l’escena, els projectes 
del qual exploren les fronteres i límits de les disciplines convencionals, 
desbordant les tradicionals distincions entre dansa, performance i teatre. 
En el seu treball desafia problemes del context actual de la dansa com el 
predomini d’un cànon corporal normatiu o les pràctiques individualistes 
per a imprimir un component més real i humà a la creació.

CAS Parece Nada forma parte de una serie de creaciones en movimiento 
cuyo eje temático son los órganos de percepción. Si nuestros sentidos 
son nuestra ventana de conocimiento que se abre al mundo, su 
retracción es la puerta de autoconocimiento que nos conecta y nos lleva 
a nosotros mismos. Weickert nos invita a convertirnos en observadores 
de nuestra propia manera de ver.

Uno de los artistas multidisciplinares más completos de la escena, 
cuyos proyectos exploran las fronteras y límites de las disciplinas 
convencionales, desbordando las tradicionales distinciones entre danza, 
performance y teatro. En su trabajo desafía problemas del contexto 
actual de la danza como el predominio de un canon corporal normativo 
o las prácticas individualistas para imprimir un componente más real y 
humano a la creación.

FITXA 
ARTÍSTICA

Direcció, creació i interpretació: Guillermo Weickert. Espai escènic, so, 
il·luminació i video: Benito Jiménez. Producció: El Mandaito Producciones 
S.L. Disseny Gràfic: Lugadero. Fotografia: Marta Morera. Càmeres: Carlos 
Bermejo i Antonio Galisteo. Espai en residència: Teatro La Fundición i 
Cicus - Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla.

wwweickert.com



Col·labora: Eusko Jaurlaritza, Etxepare Institutua, Donostia Kultura

LASALA
ALIVE

10.04.2022 Pl. Lope de Vega 15min País Basc18.30h

Estrena Públic joveCarrer

73

ALIVE parla de traspassar els límits, de trencar amb el que s’estableix, de 
la llibertat d’elecció d’una dona fins i tot amb el pes de l’heretat i l’aprés, 
de viure la vida que cadascuna trie, la que desitge, siga la que siga. 

VAL

LASALA, companyia de dansa contemporània dirigida per Judith 
Argomaniz, se centra en la contínua indagació per generar un llenguatge 
físic i una estètica actual, volent atendre i reflectir les inquietuds de 
l’equip. Des de la seua creació en 2013, ha sigut convidada a múltiples 
festivals nacionals i internacionals. Moltes de les seues peces han sigut 
premiades nacionalment i internacionalment. 

CAS ALIVE habla de traspasar los límites, de romper con lo establecido, de 
la libertad de elección de una mujer aun con el peso de lo heredado y lo 
aprendido, de vivir la vida que cada una elija, la que desee, sea la que sea. 

LASALA, compañía de danza contemporánea dirigida por Judith 
Argomaniz, se centra en la continua indagación por generar un lenguaje 
físico y una estética actual, queriendo atender y reflejar las inquietudes 
del equipo. Desde su creación en 2013, ha sido invitada a múltiples 
festivales nacionales e internacionales. Muchas de sus piezas han sido 
premiadas nacional e internacionalmente. 

FITXA 
ARTÍSTICA

Direcció i coreografia: Judith Argomaniz. Intèrprets: Garazi Etxaburu 
i Paula Montoya. Fotografia i video: ETANOWSKI. Distribució: Emilia 
Yagüe Producciones.

lasala-lasala.com



Amb la col·laboració del Festival Dansa València, Graner, Institut 
Ramon Llull (Espanya), La Briqueterie – CDCN Val-de-Marne.

Núria Guiu
Cyberexorcismo

10.04.2022 Teatre Rialto 75min Catalunya19.00h

En sala Públic jovePreestrena

75

TikTok és la xarxa social de les coreografies, la repetició, la mescla i la 
còpia. Cyberexorcismo la pren com a punt de partida per a desplaçar 
els seus mecanismes a l’escena: d’un format privat, pla i digital a un 
espai comú, físic i col·lectiu. Quines imatges ens posseeixen i creen el 
nostre imaginari?

VAL

Es gradua en l'IT en dansa clàssica i posteriorment treballa com a 
intèrpret o assistent artística amb companyies com Cullberg Ballet, 
Gisèle Vienne, Carte Blanche Dance Company, Batsheva Dance 
Company, La Veronal o Kobalt Works. Des de 2012 s’interessa per la 
coreografia i indaga en la relació cos-imatge-poder-digitalitat. Likes va 
ser seleccionada en Aerowaves 2018. És actualment artista associada 
al Mercat de les Flors.

CAS TikTok es la red social de las coreografías, la repetición, la mezcla y la 
copia. Cyberexorcismo la toma como punto de partida para desplazar 
sus mecanismos a la escena: de un formato privado, llano y digital a un 
espacio común, físico y colectivo. ¿Qué imágenes nos poseen y crean 
nuestro imaginario?

Se gradúa en el IT en danza clásica y posteriormente trabaja como 
intérprete o asistente artística con compañías como Cullberg Ballet, 
Gisèle Vienne, Carte Blanche Dance Company, Batsheva Dance 
Company, La Veronal o Kobalt Works. Desde 2012 se interesa por la 
coreografía e indaga en la relación cuerpo-imagen-poder-digitalidad. 
Likes fue seleccionada en Aerowaves 2018. Es actualmente artista 
asociada al Mercat de les Flors.

FITXA 
ARTÍSTICA

Direcció: Núria Guiu. Coreografia: Núria Guiu en col·laboració amb les 
ballarines. Ballarines: Mauro Cyan, Berta Pascual, Francesco Palmitesta, 
Berta Fernandez, Carlos G.Corchia. Assistència coreogràfica: Salva 
Sanchis. Investigació coreogràfica: Gloria Ros. Música i espai sonor: 
Daniel Moreno Roldán. Disseny d’espai i vestuari: Lola Belles, Víctor 
Colmenero Mir. Disseny de llums: Jou Serra. Coordinació tècnica: 
Sergio Roca Saiz. Acompanyament i producció en gira: La noche dentro 
(Haizea Arrizabalaga i Aixa González). Coproducció: Mercat de les Flors, 
ICI—CCN Montpellier Occitanie, Direction Christian Rizzo as part of the 
accueil-studio program, Tanzfestival rhein main.

nuriaguiu.com

→ Escalante en Dansa València



Amb el suport de BS Fundació, Departament de Cultura - Generalitat 
de Catalunya i la col·laboració de Graner-centro de creación, 
CondeDuque Centro de Cultura Contemporánea. 

GN | MC Guy Nader | Maria Campos
Made of Space

10.04.2022 Teatre Principal 67min Catalunya21.00h

En sala

77

En Made of Space, un grup d’intèrprets i de músics es deixa portar per 
l’energia i el dinamisme que els uneix en una partitura d’incessable 
successió de recorreguts, de repetició sostinguda i variació contínua en 
la seua ocupació geomètrica de l’espai. El resultat d’aquesta exploració 
és una reflexió sobre els conceptes d’espai, temps i infinit.

VAL

GN | MC Guy Nader | Maria Campos inclou les obres artístiques dels 
coreògrafs i ballarins Guy Nader i Maria Campos. Els dos artistes, amb 
seu a Barcelona, col·laboren des de l’any 2006 creant conjuntament 
diverses obres que s’han mostrat a nivell nacional i internacional. Premi 
Ciutat de Barcelona 2019, premi de teatre a Alemanya DER FAUST 2017. 
GN | MC Guy Nader | Maria Campos són artistes residents en Mercat de 
les Flors, Barcelona.

CAS En Made of Space, un grupo de intérpretes y de músicos se deja llevar 
por la energía y el dinamismo que los une en una partitura de incesable 
sucesión de recorridos, de repetición sostenida y variación continua en 
su ocupación geométrica del espacio. El resultado de esta exploración 
es una reflexión sobre los conceptos de espacio, tiempo e infinito.

GN | MC Guy Nader | Maria Campos incluye las obras artísticas de los 
coreógrafos y bailarines Guy Nader y Maria Campos. Los dos artistas, con 
sede en Barcelona, colaboran desde el año 2006 creando conjuntamente 
varias obras que se han mostrado a nivel nacional e internacional. Premio 
Ciutat de Barcelona 2019, premio de teatro en Alemania DER FAUST 2017. 
GN | MC Guy Nader | Maria Campos son artistas residentes en Mercat de 
les Flors, Barcelona.

FITXA 
ARTÍSTICA

Idea/concepte: GN | MC Guy Nader | Maria Campos. Direcció: Guy 
Nader. Codirecció: Maria Campos. Composició musical: Miguel Marín. 
Música en viu: Miguel Marín, Daniel Munarriz. Creació/interpretació: 
Maxime Smeets, Patricia Hastewell, Noé Ferey, Maria Campos, Héctor 
Plaza, Alex De Vries, Anamaria Klajnšček. Disseny il·luminació: Conchita 
Pons. Direcció tècnica: Albert Glas. Disseny escènic: GN | MC. Vestuari: 
Gabriela Lotaif. Assistència artística: Alexis Eupierre. Fotografia: Martí 
Albesa. Ajudantia de direcció: Claudia SolWat. Producció executiva: 
Clàudia Saez/La Destil·leria, Raqscene. Coproducció: Mercat de les 
Flors (projecte Cèl·lula), Grec 2021 Festival de Barcelona. Agraïments: 
Michael Yazbek. 

gn-mc.com



Programa satèl·lit

→ Per al públic

Dimecres 6 abril Teatre Principal 21.00h 20 min

Inauguració Dansa València 2022 
Assistència amb entrada a l’estrena de l’espectacle El Público.
Presentem el nou rumb de Dansa València en una breu i desenfadada introducció on 
celebrar la visibilitat dels projectes artístics i l’estímul als professionals de les arts 
del moviment.
Direcció: María José Soler. Guió: Javier González. Conductores: Raquel Vidal, María 
Tamarit. Audiovisual: Nacho Carrascosa.

Del 2 al 10 abril

Activitat de mediació amb públic, Itineraris actius
Activitat formativa oberta al públic amb places limitades. 
Inscripció prèvia al web de Dansa València.
Un recorregut guiat per la creació actual. Tres grups d’espectadors coneixeran de 
prop les peces triades, el context en el qual es produeixen, les motivacions i eines dels 
artistes que les creen. Amb l’objectiu d’acostar la dansa a públic no expert, aquests 
itineraris proposen una aproximació única a l’artista i la seua obra. Guia l’activitat Sara 
Esteller, periodista especialitzada en dansa i gestora cultural.
Un recorrido guiado por la creación actual. Tres grupos de espectadores conocerán 
de cerca las piezas escogidas, el contexto en el que se producen, las motivaciones y 
herramientas de los artistas que las crean. Con el objetivo de acercar la danza a público 
no experto, estos itinerarios proponen una aproximación única al artista y su obra. Guía 
la actividad Sara Esteller, periodista especializada en danza y gestora cultural.

→ Activitats que orbiten al voltant del festival

Itinerari Arrel contemporània 
– Lara Brown, 3 abril, CCCC, 11.30h 
– Rocío Molina, 6 abril, Teatre Rialto, 19.00h 
– Juan Carlos Lérida, 9 abril, La Mutant, 12.00h

Itinerari Escena valenciana 
– El público, 6 abril, Teatre Principal, 21.00h 
– Yo-Yo, Ciaccona i Júpiter + Jaguar,  7 abril, pl. del Col·legi del Patriarca, 13.00h 
– Migrare, 9 abril, Palau de les Arts, 19.00h

Itinerari Mirades singulars 
Bailar al sonido, 7 abril, La Mutant,19.00h 
Zoo!, 8 abril, Carme Teatre, 17.00h 
Cyberexorcismo, 10 abril, Teatre Rialto, 19.00h

Dilluns 4 Hall del Teatre Principal 12.30h 60min

Presentació del llibre Flor Salvaje. Danzar Carlotta Ikeda
Entrada lliure fins a completar aforament.
Organitza: Ediciones Mahali. Col·labora: Centre National de la Danse, Institut Valencià 
de Cultura. Participen: Rafael Ricart i Miriam Martínez, d’Edicions Mahali.

Dilluns 4 Hall del Teatre Principal 13.30h 60 min

Presentació del llibre Poéticas de la danza
Entrada lliure fins a completar aforament.
Organitza: Academia de las Artes Escénicas de España. Col·labora: INAEM.  
Participen: Rosángeles Valls i Carmen Giménez-Morte.

Dimecres 6 Hall del Teatre Principal 13.00h 60min

Presentació del llibre Corporitzar el pensament 
de Marina Mascarell 
Entrada lliure fins a completar aforament.
Editorial Comanegra. Col·lecció: Paragrafías. 



→ Per a professionals

29 març, 10.00-12.30h 1 abril, 10.00-12.00h Teatre Rialto – Sala 7 

Elevator Pitch: Aprén a presentar el teu projecte escènic 
enfront de l’audiència
Inscripció prèvia en el web de Dansa València.      
Aprén a elaborar i interpretar un discurs que resumisca els aspectes més importants 
d’un projecte de manera breu, atractiva i rigorosa. Aquest discurs ha de servir com a 
guió per a una presentació gràfica en suport digital.
Aprende a elaborar e interpretar un discurso que resuma los aspectos más importantes 
de un proyecto de manera breve, atractiva y rigurosa. Este discurso debe servir como 
guion para una presentación gráfica en soporte digital.  
Mentora: Violeta Garín

Dilluns 4 abril Hall del Teatre Principal 11.00h

Presentació Associació ADVAEM
Entrada lliure fins a completar aforament.
Representants de sis empreses de distribució valencianes consolidades en el sector 
professional estatal presentaran l’associació en la qual estan agrupades, parlaran de la 
distribució a la Comunitat Valenciana, de la seua relació amb el sector de la dansa i les 
implicacions amb altres agents del sector, i descriuran els objectius i línies de treball i 
full de ruta previstos per a aquest 2022.
Representantes de seis empresas valencianas de distribución, consolidadas en el 
sector profesional estatal, presentarán la asociación en la que están agrupadas, 
hablarán de la distribución en la Comunidad Valenciana, de su relación con el sector de 
la danza y las implicaciones con otros agentes del sector, y describirán los objetivos y 
líneas de trabajo y hoja de ruta previstos para este 2022.
Organitza: ADVAEM (Associació de Distribuïdors Valencians d’Arts Escèniques i Música). 
Participa: Laura Marín i M.ª Angeles Marchirant (a+ Soluciones culturales, València); 
Amadeo Vañó (Cámara Blanca, Alacant); María Minaya (Frescultura, València); Ana Sala 
(Ikebanah Artes Escénicas, València); Inma Expósito (Pro21 Cultural, València) i Teresa 
De Juan (TDJ Producciones, València).

Dimarts 5 abril La Nau, Aules formatives 18.00h

Radar I: processos d’acompanyament a artistes escènics
Entrada lliure fins a completar aforament.
Radar I és una primera aproximació als processos d’acompanyament a artistes. 
Mitjançant la trobada entre creadores escèniques i agents culturals dedicats a aquest 
tipus de processos, ens aproparem a una definició del concepte, identificarem els tipus

d’acompanyament existents, coneixerem alguns dels projectes que hi ha al nostre país i 
exposarem les necessitats que les creadores tenen en la creació o la investigació.
Radar I es una primera aproximación a los procesos de acompañamiento a artistas. 
Mediante el encuentro entre creadoras escénicas y agentes culturales dedicadas a 
este tipo de procesos, nos acercaremos a una definición del concepto, identificaremos 
los tipos de acompañamiento existentes, conoceremos algunos de los proyectos que 
hay en nuestro país y expondremos las necesidades en la creación o la investigación.
Organitza: Comité Escèniques.
Participen les creadores i gestores culturals: Cristina Martí, Ángela Verdugo, Javier 
J. Hedrosa (València). Javier Cuevas (Tenerife). Mónica Muntaner, Bea Fernández 
(Barcelona). Marina Mascarell (Països Baixos). 

Dimarts 5 abril Espai La Granja i La Nau 10.00h Encontre professional privat

Impuls a la Dansa. Primer encontre
Primera jornada d’Impuls a la Dansa, projecte de Dansa València per a acompanyar, 
estimular i facilitar el creixement de la dansa des de múltiples eixos, localitzacions i dates. 
En aquesta primera sessió es visitarà l’Espai La Granja per a conéixer el projecte i les 
companyies residents, es realitzarà una sessió de formació sobre tendències actuals de 
la dansa i s’assistirà a l’espectacle Transmissions, de Guille Vidal-Ribas i Javier Casado.
Primera jornada de Impuls a la Dansa, proyecto de Dansa València para acompañar, 
estimular y facilitar el crecimiento de la danza desde múltiples ejes, localizaciones y 
fechas. En esta primera sesión se visitará el Espai La Granja para conocer el proyecto y las 
compañías residentes, se realizará una sesión de formación sobre tendencias actuales de 
la danza y se asistirá al espectáculo Transmissions, de Guille Vidal-Ribas y Javier Casado.
Poblacions participants en Impuls a la Dansa 2022: Aldaia, Castelló (UJI), El Puig de 
Santa Maria, Silla, Tavernes de la Valldigna i Villena.

Dimecres 6 abril La Nau, Aules formatives 14.30h

Missió Inversa iberoamericana
Entrada lliure fins a completar aforament.
Presentació del projecte processual ideat i dissenyat des de diferents administracions 
públiques i publicoprivades, tant de Llatinoamèrica com de l’Estat espanyol, amb 
un format de mapatge a manera d’estratègia per a possibilitar les sinergies entre 
contenidors (estructures) i continguts (projectes artístics) dins de les diferents línies 
d’ajudes d’AC/E i Iberescena. Exposició de les línies d’ajudes d’AC/E i Iberescena.
Presentación del proyecto procesual ideado y diseñado desde diferentes 
administraciones públicas y público-privadas, tanto de Latinoamérica como del Estado 
español, con un formato de mapeo a manera de estrategia para posibilitar las sinergias 
entre estructuras y proyectos artísticos dentro de las diferentes líneas de ayudas de 
AC/E e Iberescena. Exposición de las líneas de ayudas de AC/E e Iberescena.



Dijous 7 abril Teatre Rialto – Sala 7 10.00h 150 min Entrada lliure fins a completar
aforament

Pitch&Match. Presentació de projectes
Una sessió per a afavorir la visibilitat de la creació valenciana i d’agents còmplices amb 
Dansa València. Els objectius són propiciar col·laboracions i augmentar la possibilitat 
d’accés dels projectes a circuits d’exhibició professionals. Cada participant comptarà 
amb 15 minuts per a presentar la seua proposta davant responsables de programació, 
gestors culturals i premsa especialitzada. Els candidats seleccionats realitzaran la 
formació prèvia Elevator Pitch.
Una sesión para favorecer la visibilidad de la creación valenciana y de agentes 
cómplices con Dansa València. Los objetivos son propiciar colaboraciones y aumentar 
la posibilidad de acceso de los proyectos a circuitos de exhibición profesionales. Cada 
participante contará con 15 minutos para presentar su propuesta ante responsables 
de programación, gestores culturales y prensa especializada. Los candidatos 
seleccionados realizarán la formación previa Elevator Pitch.
Mentora: Violeta Garín

Dijous 7 abril Hotel Only You 10.00h Encontre professional privat

Reunió de la Comissió de Ballet, Dansa i Arts del moviment  
de La Red
La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública és 
una associació cultural sense ànim de lucre conformada per 167 espais d’exhibició d’arts 
escèniques de titularitat pública de tot el territori espanyol. Mitjançant la seua Comissió 
de Dansa contribueix a la visibilitat i difusió d’aquesta disciplina entre els seus associats 
procurant una oferta plural i diversa.
La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública es 
una asociación cultural sin ánimo de lucro conformada por 167 espacios de exhibición 
de artes escénicas de titularidad pública de todo el territorio español. Mediante su 
Comisión de Danza contribuye a la visibilidad y difusión de esta disciplina entre sus 
asociados procurando una oferta plural y diversa.
Organitza: La Red.

Divendres 8 abril CCCC 10.00h Encontre professional privat

Missió Inversa Speed dating
Jornada de trobades entre programadors i programadores internacionals i empreses/
companyies de dansa en el format de speed dating.
Jornada de encuentros entre agentes culturales de distintos territorios y creadores y 
compañías de danza valencianas en el formato de speed dating.
Organitza: AVED (Associació Valenciana d’Empreses de Dansa).  

Organitza: AVED (Associació Valenciana d’Empreses de Dansa). Participa: Elena 
Díaz (AC/E), Fernando Garcia (curadoria del mapatge) – Bolívia; Santiago Turenne 
(representant d’Iberescena) – Uruguai; Miguel Valenzuela (director artístic de centre  
de creació) Xile i Natacha Melo (coordinadora de xarxes socials de Llatinoamèrica).

Dimecres 6 i dijous 7 abril CC La Nau. Aules formatives Encontre professional privat

Compartim dansa. Corredor cultural del Mediterrani
Presència, mediació i intercanvi són les bases d’aquestes jornades que busquen 
compartir bones praxis en la gestió cultural de les associacions que estem situades 
territorialment a l’arc mediterrani. Estem en un moment clau de transició de models 
i entenem que la reflexió sobre les nostres pròpies entitats i la cerca de la connexió 
territorial són claus en el pensament i redefinició de les nostres estratègies com a 
representants dels i de les professionals. 
Presencia, mediación e intercambio son las bases de estas jornadas que buscan 
compartir buenas praxis en la gestión cultural de las asociaciones que estamos 
situadas territorialmente en el arco mediterráneo. Estamos en un momento clave de 
transición de modelos y entendemos que la reflexión sobre nuestras propias entidades 
y la búsqueda la conexión territorial son claves en el pensamiento y redefinición de 
nuestras estrategias como representantes de los profesionales.
Organitza: APDCV. Participen: Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya-
APdC; Associació de Professionals de la Dansa de Illes Balears-APDIB; Asociación  
de Profesionales de la Danza de Andalucía-PAD; Asociación de Profesionales del 
Movimiento Región de MurciaDanza Visible; Associació de Professionals de la Dansa de 
la Comunitat Valenciana-APDCV.

Dimecres 6 abril 15.30h Reunió Junta Directiva FEACG Encontre professional privat 
Dijous 7 abril 11.30h Assemblea general FEACG Encontre professional privat

Reunió de la Federación Estatal de Asociaciones de 
Profesionales de la Gestión Cultural
FEACG naix en 1998 com a fruit de la necessitat de les associacions de professionals 
de la gestió cultural d’unificar esforços per a abordar problemes d’àmbit estatal, 
especialment la consolidació de la figura del gestor cultural i el seu reconeixement 
social i professional. Actualment està conformada per associacions professionals de  
16 comunitats autònomes coordinades per a construir espais de reflexió i acció.
FEACG nace en 1998 como fruto de la necesidad de las asociaciones de profesionales 
de la gestión cultural de unificar esfuerzos para abordar problemas de ámbito estatal, 
especialmente la consolidación de la figura del gestor cultural y su reconocimiento 
social y profesional. Actualmente está conformada por asociaciones profesionales de 
16 comunidades autónomas coordinadas para construir espacios de reflexión y acción.
Organitza: FEAGC.



Dilluns 4 abril Conservatori Superior de Dansa de València 10.30h

Classe magistral de Yassin Mrabtifi
Amb la col·laboració de KVS Brussel·les

7, 8 i 9 abril Espai La Granja 11.00-14.00h

Classe magistral de Marina Mascarell
Pràctica formativa oferida per Espai La Granja

Divendres 8 abril Teatre Rialto – Sala 7 14.00-16.00h

Classe magistral Christos Papadopoulos
Pràctica formativa oferida per Espai La Granja

Dissabte 9 abril La Mutant 16.00h 120min

Classe magistral Juan Carlos Lérida:  
Flamenco empírico
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� Per a artistes 

Pràctiques formatives per a estudiants de dansa i artistes 
Més informació i inscripcions al web de Dansa València

26 febrer, 5 i 12 març i 10 abril Teatre Rialto – Sala 7

Taller inclusiu Sempre és
Un taller per a explorar el moviment, la individualitat i la diversitat de cossos dansaires 
amb diferents capacitats. En col·laboració amb Crecer en positivo, associació sense 
fins de lucre especialitzada en la creació i desenvolupament de projectes innovadors 
en l’àrea d’esport i oci per a persones amb discapacitat intel·lectual i alumnes de 
l’Estudi de Dansa María Carbonell. La proposta s’ha dividit en tres sessions de pràctica i 
experimentació del moviment i un matí lúdic al Parc Central de València, on facilitadores 
i participants es tornaran a trobar per a gaudir d’espectacles programats per Dansa 
València a l’aire lliure.
Facilitadores: Marta García i Noe Arcos  (ballarines, psicòlogues i emocionades de la 
dansa). Col·labora: Asociación Crecer en positivo. 

Impuls a la Dansa 2022 
Dansa València situa la dansa i les arts del moviment en altres espais del territori 
valencià al llarg de l’any 2022 amb la complicitat del Circuit Cultural Valencià i dues 
línies de treball marcades: la formació específica d’un col·lectiu de programadores 
i programadors implicats en el projecte, i les estades i mediacions remunerades de 
creadores, creadors i companyies valencianes en espais descentralitzats.
Dansa València sitúa la danza y las artes del movimiento en otros espacios del territorio 
valenciano a lo largo del año 2022 con la complicidad del Circuit Cultural Valencià y dos 
líneas de trabajo marcadas: la formación específica de un colectivo de programadoras y 
programadores implicados en el proyecto, y las estancias y mediaciones remuneradas de 
creadoras, creadores y compañías valencianas en espacios descentralizados. 
Aquest projecte compta amb el suport i la implicació del Circuit Cultural Valencià, TAMA 
(Aldaia), Universitat Jaume I (Castelló), Centre Cultural La Marina (El Puig de Santa Maria), 
Centre Cultural Carmen Valero (Silla), Centre Cultural Tavernes de la Valldigna (Tavernes 
de la Valldigna), KAKV (Villena). I amb la col·laboració de: Espai LaGranja (València), CCCE 
L’Escorxador (Elx), L’Assut de l’Art (Tales) i Fira Mediterrània de Manresa.

Programa expandit

→ Dansa València s’expandeix geogràfica 
i temporalment



Les quatre sessions de treball es desenvoluparan entre març i abril de 2022

Taula de treball: Propostes per a la dansa
Circuit Cultural Valencià
Aquesta taula de treball integrada per les associacions de companyies, professionals, 
col·lectius de creadores i creadors valencians en l’àmbit de la dansa i les arts del 
moviment, la Comissió del Circuit Cultural Valencià i representants del festival 
Dansa València com a mediadors, tractarà d’analitzar la situació de la programació 
d’espectacles de dansa al País Valencià en els darrers anys i d’oferir i buscar propostes 
per al creixement de la programació, la visualització i la promoció d’aquestes.
Esta mesa de trabajo, desarrollada en varías sesiones en línea y presenciales, 
integrada por las asociaciones de compañías, profesionales, colectivos de creadoras y 
creadores valencianos en el ámbito de la danza y las artes del movimiento, la Comisión 
del Circuit Cultural Valencià y representantes del festival Dansa València como 
mediadores, tratará de analizar la situación de la programación de espectáculos de 
danza en el País Valenciano en los últimos años y de ofrecer y buscar propuestas para 
el crecimiento de la programación, visualización y promoción de estas, con la intención 
de plasmar las conclusiones en una hoja de ruta común.
Organitza: AVED. Participa i col·labora: AVED, APDCV, Comité Escèniques, Comissió CCV, DV

Novembre 2022 

Laboratori de fantasmes, cossos i sorolls
Aquesta iniciativa proposa la creació d’un lloc d’experimentació pràctica. Un temps 
dedicat a la investigació en processos d’hibridació interdisciplinària. Un espai 
intermedi entre el cos, la imatge i el so. Una zona de prova oberta sense direcció. 
El laboratori suposa per a nosaltres una obertura a l’emergència d’una cosa imprevista, 
només possible si ens trobem en un espai sense orientació, però ple de possibilitats.
Esta iniciativa propone la creación de un lugar de experimentación práctica. 
Un tiempo dedicado a la investigación en procesos de hibridación interdisciplinar. 
Un espacio intermedio entre el cuerpo, la imagen y el sonido. Una zona de prueba 
abierta sin dirección. El laboratorio supone para nosotras una apertura a la 
emergencia de algo imprevisto, solo posible si nos encontramos en un espacio sin 
orientación, pero lleno de posibilidades.
Organitzadors: Tatiana Clavel, Raúl León, Carlos García Miragall. Participen: Grup Argos 
compost per: María del Mar Garrido Román, Paz Tornero Lorenzo, Carlos Barberá Pastor, 
Elia Torrecilla Patiño, Cristina Ghetti, Jaime Munárriz Ortiz, Paco Sanmartín, Jorge 
Sánchez Dabaliña, Deco Nacimiento, Tatiana Travisani. Entitats: LaboLuz, Universitat 
Politècnica de València. 
Aquest projecte és part dels resultats d’investigació d’Argos, performances 
audiovisuales desarrolladas a partir del sonido y del espacio escénico. PID2020-
116186RA-C32 i del projecte Estudio y desarrollo de procesos digitales de interactividad 
sobre imagen-luz y sonido para su aplicación en arte contemporáneo.
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Univers Universitat
Dansa València i l´Aula d’Arts Escèniques del Vicerectorat de Cultura de la Universitat 
de València estan cooperant en l’impuls al talent local i la implementació de la dansa  
en la vida universitària.

Campus en danza

23 març Campus de Tarongers 10.30h

Migro Danza Benvinguts i benvingudes

6 abril Campus de Tarongers 10.30h

Proyecto Solmonki Encuentro

Taller de Dansa a les aules de magisteri: Eines pedagògiques 
per al desenvolupament cognitiu i psicomotriu a l’aula
Setmana d’Activitats Complementàries de la Facultat de Magisteri, 
tercer trimestre de l’any. 
Dansa València vol incorporar la dansa a les aules a través dels seus futurs docents. 
Amb aqueix objectiu s’ha plantejat un taller per a formar a l’alumnat de Magisteri de 
la Universitat de València a fi de proporcionar-los tècniques de la dansa que puguen 
integrar en el procés d’ensenyament, amb l’objectiu de potenciar la creativitat en les 
classes i estimular el desenvolupament cognitiu i psicomotriu.
Disseny i realització: María José Soler.

Estades de creació
Posada en marxa de sis estades entre setembre i octubre perquè companyies i artistes 
locals puguen provar, polir i perfeccionar les seues propostes. El Vicerectorat de Cultura 
ha cedit la Sala Matilde Salvador i l’Aula de Dansa de l’Antiga Facultat de Magisteri.
Lucía Montes & Mado Dallery i Antes Collado han sigut l’avançada d’aquesta iniciativa 
durant el mes de febrer. Els tres artistes van completar la seua participació amb dos 
tallers sobre el moviment i la desconstrucció dels balls de saló en el Conservatori 
Professional de Dansa.



Dansa València al Museu de Belles Arts 

Dansa València pretén activar nous contextos per a la investigació i la creació 
contemporània que tinguen el cos i el moviment com a elements primordials. En 
aquest sentit considera els museus com a institucions en les quals desenvolupar 
propostes escèniques que tinguen la capacitat de generar nous significats en els espais 
i els fons artístics. Amb aquesta finalitat, Dansa València, en col·laboració amb el Museu 
de Belles Arts de València, ofereix una estada per al desenvolupament d’un projecte 
d’investigació que tenint com a eix el moviment, estudie l’espai arquitectònic i/o els 
fons patrimonials/pictòrics del museu, aporte significats renovats sobre aquests i els 
connecte amb la contemporaneïtat.
– Creadora seleccionada per a l’edició 2022: Paula Romero

Estada de creació en el centre KVS de Brussel·les
Dansa València ha arribat a un acord de cooperació amb la Companyia Reial de Teatre 
de la ciutat de Brussel·les, KVS, un centre pertanyent al Departament de Cultura, 
Joventut i Medi del Govern de Flandes. Aquest primer any, un talent local gaudirà d’una 
beca de residència en el teatre belga que implica posar a la seua disposició no sols un 
espai d’assaig, sinó també assessorament artístic i accés a 
la xarxa KVS.

Intercanvi amb PalmaDansa
Dansa València ha sumat forces amb el festival PalmaDansa per a donar suport a la 
creació coreogràfica contemporània originada en el context mediterrani. En l’edició 
2022 s’ha plantejat una invitació recíproca a sengles artistes o companyies de la 
Comunitat Valenciana i les Illes Balears. La companyia de la coreògrafa balear Eulàlia 
Bergadà visitarà el Teatre Rialto el 8 d’abril amb la seua peça Very Very Slightly. La 
creadora valenciana seleccionada ha sigut Ángela Verdugo, que viatjarà a Palma amb la 
seua companyia La Siamesa i presentarà la peça Santa Cultura.
Col·labora: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma.

Dansa València al Museu de Belles Arts 

Dansa València pretén activar nous contextos per a la investigació i la creació 
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aquest sentit considera els museus com a institucions en les quals desenvolupar 
propostes escèniques que tinguen la capacitat de generar nous significats en els espais 
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Creadora seleccionada per a l’edició 2022: Paula Romero

Estada de creació en el centre KVS de Brussel·les
Dansa València ha arribat a un acord de cooperació amb la Companyia Reial de Teatre 
de la ciutat de Brussel·les, KVS, un centre pertanyent al Departament de Cultura, 
Joventut i Medi del Govern de Flandes. Aquest primer any, un talent local gaudirà d’una 
beca de residència en el teatre belga que implica posar a la seua disposició no sols un 
espai d’assaig, sinó també assessorament artístic i accés a 
la xarxa KVS.

Intercanvi amb PalmaDansa
Dansa València ha sumat forces amb el festival PalmaDansa per a donar suport a la 
creació coreogràfica contemporània originada en el context mediterrani. En l’edició 
2022 s’ha plantejat una invitació recíproca a sengles artistes o companyies de la 
Comunitat Valenciana i les Illes Balears. La companyia de la coreògrafa balear Eulàlia 
Bergadà visitarà el Teatre Rialto el 8 d’abril amb la seua peça Very Very Slightly. La 
creadora valenciana seleccionada ha sigut Ángela Verdugo, que viatjarà a Palma amb la 
seua companyia La Siamesa i presentarà la peça Santa Cultura.
Col·labora: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma

COFAE
Dansa València s’ha integrat en la Coordinadora de Fires d’Arts Escèniques de l’Estat 
(COFAE), la qual cosa li permetrà formar part del treball en comú i coordinat amb les 19 
principals fires d’arts escèniques del país.

Red Acieloabierto
Dansa València s’ha adherit a la xarxa Acieloabierto. A partir d’ara, el festival inicia 
un treball conjunt d’intercanvi d’informació, idees i projectes artístics amb altres 12 
festivals de dansa contemporània en espais no convencionals distribuïts en diferents 
comunitats autònomes.

Punt de trobada associacions profesionals
Carrer Barques cantonada amb carrer Poeta Querol
Espai per a la trobada i el networking entre agents culturals i associacions professionals 
de dansa i arts del moviment de la Comunitat Valenciana.

� Còmplices 



Teatre Principal
C. de les Barques, 15, València
dv.ivc.gva.es

Teatre Rialto
Pl. de l’Ajuntament, 17, València
dv.ivc.gva.es

Sala 7 - Edifici Rialto
Pl. de l’Ajuntament, 17, València
dv.ivc.gva.es

Teatre El Musical TEM
Pl. del Rosari, 3, València
teatreelmusical.es

La Mutant
C. de Joan Verdeguer, 22-24, 
València
lamutant.com/lamutant

CCCC
C. del Museu, 2, 4, València

Palau de les Arts
Av. del Professor  
López Piñero, 1, València

Sala Matilde Salvador 
La Nau. Universitat de València 
C. de la Universitat, 2, València

Espacio Inestable
C. d’Aparisi i Guijarro, 7, València
www.espacioinestable.com

Carme Teatre
C. de Gregorio Gea, 6, baix,
València
www.carmeteatre.com

Museu de Belles Arts
C. de Sant Pius V, 9, València

Venda d’entrades: dv.ivc.gva.es 
i en taquilles dels teatres.
Espectacles de carrer, accés lliure  
fins a completar aforament.

Espais i venda d’entrades
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Directora artística
María José Mora

Coordinació de la comunicació 
Begoña Donat

Coordinació de la  
comunicació digital
Claudia Alfonso

Responsable de màrqueting
Javier Alcañiz

Premsa i comunicació
Mila Moya i Lola Flor

Responsable d’assistents
Jesús Mascarós

Coordinació d’assistents 
internacionals
Isabel Ferreira

Coordinació  
de Moviments Urbans
Mariam Varea

Coordinació  
d’Impuls a la Dansa
Elba Torres

Producció executiva
Leonardo Santos,  
Esther Moreno

Promoció
Silvia Clavel

Mediació
Sara Esteller

Direcció d’art i disseny
Yinsen

Coordinació  
d’imatge gràfica
Azahara Zanón

Documentació
Fernanda Medina

Creació i documentació 
audiovisual
Nacho Carrascosa

Fotògraf
José Jordán

Coordinació tècnica 
Tito Beltrán

Direcció adjunta d’Arts 
Escèniques de l’IVC  
Roberto García

Direcció IVC 
Abel Guarinos

Amb els equips tècnics, 
administratius i personal  
de sala de l’IVC.

Equip
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