Programa d’Arts en Moviment
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
El Centre d’Arts en Moviment (CAM) és un centre de creació per a
l’aprofundiment del llenguatge del cos, vinculat al moviment i a les
disciplines de dansa, teatre i circ. Vol afavorir el desenvolupament
i la creació, generant diàlegs amb les diferents línies de creació
contemporània de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.
El CAM acull residències de creadors de moviment,
formació per a professionals del sector i tallers per a tots els
públics, de mà de professionals reconeguts.

ACTIVITATS GENER – JUNY 2018
Inscripcions:

www.rocaumbert.com/centredartsenmoviment
Amb descomptes per a socis de l’Associació de Professionals de la Dansa
de Catalunya i per a alumnes de les escoles de dansa i teatre de Granollers.

Espai obert a tothom qui vulgui gaudir, fluir i experimentar les possibilitats
del cos d’una manera espontània.

Dissabte

Dissabte

®Fiona beitzel

IMPROVISACIONS
GUIADES DE
MOVIMENT

27/01/2018

A càrrec
de Laura
Vilar

18:30h - 20:30h
Gratuït

17/03/2018

A càrrec
d’Ursa
Sekirnik

18:30h - 20:30h
Gratuït

Treballarem amb diferents qualitats de
moviment, practicant-les per separat,
per tal d’ampliar les nostres possibilitats
i, més tard, treballar la relació amb la
música.

WORKSHOPS PER
A PROFESSIONALS

Aproximacions, en format intensiu, a tècniques
contemporànies de moviment per a persones
vinculades al sector que vulguin aprofundir
en el llenguatge del cos.

19/05/2018

A càrrec
de Béné
Carrat

18:30h - 20:30h
Gratuït

Practicarem el contacte, la respiració
i el moviment orgànic i energètic.
Es proposa ballar connectant amb
el plaer de deixar-se endur, de fluir i
d’expressar-se lliurement a través del
moviment.

®Tristán Perez Martín

Posarem l’atenció en les múltiples
possibilitats del cos, l’imaginari i
la consciència. Un viatge a través
d’elements que tindran a veure amb l’ús
de l’espai, el volum, l’energia, la pròpia
descoberta i l’obertura de la mirada a
l’altre.

Dissabte

Dissabte
Diumenge

3/02/2018
4/02/2018

Workshop de
dansa contemporània
amb Roser López
Espinosa

10h - 14h
10h - 14h

Dissabte
Diumenge

21/04/2018

11h - 14h i 16h - 19h

22/04/2018

10h - 14h

40€
+ descompte
per Producció
Nacional de Dansa:

Diumenge 11/02/2018 al
Teatre Auditori de Granollers

Passarem per pràctiques de treball de terra, rolls, petits
moviments acrobàtics, salts i planeigs. Farem treball de parella
i partnering de grup, construint arquitectures compartides,
estratègies de contacte amb un toc acrobàtic i camins físics
compartits, que de forma progressiva assoliran un major grau de
complexitat.

50€

Workshop de
Tècnica Presence
amb Olga Álvarez
Treballarem en dues fases que estan entrellaçades: la primera
busca despertar la curiositat i rescatar la mobilitat restringida
del cos amb exercicis i manipulacions del cos a duet; i la segona
busca la creació. Amb la tècnica presence ens concentrarem en
la recerca d’estructures compositives.

MOVIMENT PER A
TOTS ELS PÚBLICS

Formació intensiva per a amants del moviment.
Projectes guanyadors de la convocatòria de formació en moviment.

Projecte guanyador de la
convocatòria de moviment
de Roca Umbert

Dissabte
Diumenge

10/03/2018

10h - 13:30h i 15h - 17:30h

11/03/2018

10h - 14h
Gratuït

Workshop de moviment
amb Sergi Ramis

Aquest taller de percussió corporal està destinat a introduir en
el coneixement de la tècnica tímbrica corporal. Treballarem la
coordinació i la lateralitat mitjançant coreografies grupals, i
crearem improvisacions mitjançant timbres corporals i vocals
per esdevenir una petita orquestra orgànica.

MOVIMENT
FAMILIAR

Projecte guanyador de la
convocatòria de moviment
de Roca Umbert

Dissabte
Diumenge

12/05/2018

14h - 20h

13/05/2018

10h - 14h

Workshop de moviment
amb Dominik Borucki
i Rosa Ballarín

Gratuït

En aquesta formació fem servir l’eina de la improvisació per
aprofundir en el procés creatiu i personal. Es combinarà
amb tècniques de les psicoteràpies corporals i artístiques,
per finalment concretar i anomenar els processos personals.

®Judit Rodríguez

Apropem el moviment contemporani a l’entorn familiar,
per oferir una experiència artística a través del llenguatge corporal.

Diumenge

25/02/2018
Infants de 3 a 6 anys amb adults
Infants de 7 a 12 anys amb adults

Divendres

6/04/2018 17:30h - 19:30h
Infants de 5 a 12 anys amb adults

10h - 11:15h
11:30h - 12:45h

Gratuït

Diumenge

10/06/2018
Infants d’1 a 3 anys amb adults

10h - 11h

Gratuït

Gratuït
dansa
contemporània
amb el col·lectiu
Big Bouncers

dansa i arts
plàstiques amb
el col·lectiu Segni
Mossi

moviment i joc:
creativitat,vincles,
respecte i moviment,
amb Cristina Martí

Jocs amb pautes de moviment, vinculades
al procés de creació que el Col·lectiu Big
Bouncers ha desenvolupat per a la seva
última creació, O.V.N.I. Explorarem l’espai
propi, l’espai comú, les distàncies i relacions
entre els cossos; el temps, les velocitats, la
relació amb la música i els sons; i la relació
amb diferents materials i objectes, a partir
de la imaginació.

Segni Mossi és un projecte de recerca
d’Alessandro Lumare, artista visual,
i Simona Lobefaro, coreògrafa, que
experimenta la interacció entre la dansa
i el rastre gràfic, entre les marques que
actuen en la dimensió temporal, com les
deixades per un cos en moviment, i les
marques que persisteixen en un mitjà
físic.

Treballarem seqüències simples de
moviment partint dels patrons bàsics i
del desenvolupament motor de l’infant
(rodar, reptar, gatejar, caminar, córrer...).
Utilitzarem cançons i jocs tradicionals,
i improvisacions guiades amb diferents
materials per a proporcionar diferents
experiències sensorials i motrius.

ACTIVITATS
OBERTES
Gratuït

MOSTRA D’ARTISTES
RESIDENTS DEL CENTRE
d’arts en moviment
Dissabte

5/05/2018

18h - 19:30h

PROJECTE DE DANSA
COMUNITÀRIA “DISPOSITIVO
LABRANZA” AMB EL
COLECTIVO LAMAJARA
ABRIL -JUNY 2018

Tots els dimecres

Gratuït

20h - 22h

El resultat del taller es presentarà a Roca Umbert el dia 6 de juliol de 2018.

La Mostra d’Artistes Residents vol donar visibilitat,
reconeixement i context als projectes de creació en residència
a Roca Umbert. Convida els artistes a mostrar el seu treball
no acabat, en procés de creació, per tal d’establir diàleg amb
un públic còmplice de l’estadi inicial de la peça presentada.
En aquesta primera edició proposem breus exhibicions
adaptades a diferents espais de la fàbrica, obrint al públic els
espais habitualment reservats als creadors, oferint així una
experiència artística diferent.

Aquest projecte està destinat a persones majors de 40 anys, no
necessàriament habituades a la dansa contemporània, que vulguin
potenciar, descobrir i experimentar el moviment del cos fent un
taller per crear un espectacle final.
El Colectivo Lamajara proposa un taller que s’inspira en els
moviments del treball al camp, un homenatge als seus treballadors
i a la vitalitat humana. A Roca Umbert aquest taller es contraposa
amb l’entorn fabril, dialoga amb el món rural i agrícola amb
la voluntat compartida de modificar terrenys, cossos i entorns
immediats a partir del moviment.
Lamajara és una organització d’artistes que comparteixen una inquietud pròpia sobre
el llenguatge del cos i les seves possibilitats d’expressió. Està format per creadors
emergents, ballarins i col·laboradors d’altres disciplines artístiques i busca donar
suport a la lliure expressió artística, ajudant en la producció d’una creació lliure i
eclèctica.

Cal inscripció prèvia.
Més informació www.rocaumbert.com/centredartsenmoviment

centre d’arts en moviment

Amb el suport de

COL·LABORA

