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Dansa per tutti
Información: 02 febrer 2022 al 04 febrer 2022 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos: Primària | Secundària

Sinopsi:
No és un espectacle de dansa únicament, no és només un espectacle de teatre, però no és
un musical… “Dansa per tutti” és una comèdia teatral que parla sobre el món de la dansa,
recolzant-se en el llenguatge de la dansa per fer avançar la dramatúrgia de l’obra.
A través d’unes històries quotidianes en el si d’una família, gaudirem d’uns moments
coreogràfics increïbles i ben bé sense adonar-nos acabarem coneixent conceptes sobre
aquest art del moviment que no sabíem.
Aquest és un espectacle dirigit tant per a qui els hi agrada la dansa com pels que mai han
anat a veure un espectacle de dansa. I amb el tàndem creatiu de la Sol Picó i l’Edu Pericas
tenim, a més, el bon humor i la bona energia assegurats!
Valors Pedagògics:
Aquirir hàbits culturals i formar espectadors.
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Descubrir i utilitzar posibilitats expressives amb el propi cos i amb els objectius.
Recordar i reconstruir diferents aspectes de l’experiència viscuda, expresant-la
mitjançant diverses tècniques artístiques, de representacó i joc.
Utilitzar el cos com a mitjà d’expressió.

Cicles educatius:
Cicle Superior de Primària
ESO

Col·loqui post-funció:
El dimecres 2 de febrer, hi haurà un col·loqui amb la companyia després de l’espectacle.
Duració: 30 min.

https://www.topgrups.com/wp-content/uploads/2020/09/Dansa
-Per-tutti-spot-35-seg_Post-Instagram.mp4.mp4

Precios y Descuentos
Preus

Totes les zones

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

Grups centres educatius +10pax.

-

10€
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Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

Grups centres educatius +10pax.
Reservar grup
La primera funció inclourà un col·loqui post-funció
d'uns 30 min.
* 1 invitació pel professorat cada 20 alumnes de
pagament.
* Pagament 30 dies abans de la funció.
* Els centres amb 150 alumnes o més, hauran
d'abonar una paga i senyal.
* Despeses de distribució incloses en el preu.

Reservar grup

Dl

Dt

Durada
70 min
Durada
70 min

Dc

Dj

11:00h

11:00h

HORARIS
Dv

Ds

Dg

11:00h

Cicle superior de Primària i Educació Secundària

Cicle superior de Primària i Educació Secundària
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