Del 27 de Juny a l’1 de Juliol 2016
De 10 a 15 h

La sensació del cos i el
cos en l’espai
Body weather
Mostra del treball l’1 de Juliol
La Caldera
c/ Eugeni d'Ors, 12 - 08028 Barcelona

www.margarit-mudances.com
'Vivim amb el cos?
El cos no és només un.
Hi ha moltes parts que estan vives i s'organitzen entre elles.
El cos ens pot suggerir cap a on dirigir-nos.
Aguditzem l'oïda cap a l'interior del cos, dels objectes, de l'aire ...
Escolta, sent i rep un petit estímul des de l'exterior cap a l'interior del cos.
Abans del moviment hi ha la sensació.
Som part del món. Som al mig.'
Hisako Horikawa
Els cursos estan adreçats a professionals i nivells avançats.
Hisako Horikawa (Niigata, Japó) Va estudiar música improvisada i va treballar amb la veu abans de ballar.
Des de 1978, ha estat investigant en el cos i la dansa amb Min Tanaka. És coreògrafa i cofundadora del Body
Weather Laboratory i fins a 1998 ha estat ballant amb la seva companyia Mijuku dirigida per Min Tanaka i
també en solitari. El 1998 va començar a treballar en solitari i va tornar a Niigata. Actualment es dedica a la
realització dels seus solos i improvisacions amb artistes del món sencer. A la seva ciutat, Niigata, balla
principalment fora dels teatres en llocs com edificis vells, fàbriques abandonades, al carrer o en la naturalesa i
també col·labora amb artistes locals, músics tradicionals i sales de teatre amateur. Des de 2005 promociona
els festivals de dansa tradicionals Bon Odori i ha participat activament com codirectora i intèrpret al festival
d'art The Water and Land - Niigata Art Festival 2012.
Preu: 270,00 €

* Si pagues abans del 2 de maig 30% de descompte.

Si ets soci o artista resident de La Caldera, amic de
MUDANCES, soci de l’ApdC o alumne del CSD de
l’Institut del Teatre tens uns 20% de descompte.

Àngels Margarit/cia Mudances en col.laboració amb La Caldera

(Els descomptes no són acumulables.)
Informació i inscripcions: +34 934 156 851

aula@lacaldera.info

