
   

 
 
 

 

 
del 4 al 8 de Juliol de 2016 

 
de 10 a 13h i de 14 a 17h 

 
Mostra del treball el 9 de juliol a les 19h 

 
La Caldera  

c/ Eugeni d'Ors, 12 - 08028 Barcelona 
 

www.margarit-mudances.com 
 

 

Pràctica d’improvisació i perfomance amb Michael Schumacher i Kirstie Simson 
 

Kirstie Simson i Michael Schumacher estaran compartint la seva extensa experiència en dansa improvisació en 
aquest taller. Compartiran què els ha inspirat en les seves pràctiques durant les últimes tres dècades. En el 
taller es treballarà a partir d’exploracions de moviment per desenvolupar i afinar la capacitat perceptiva com 
un mitjà d’ampliar l’experiència i la comprensió d’allò que està disponible a nosaltres quan ens movem. 
Les classes aniran sobre l’escolta del cos, incidint en com aplicar aquesta escolta al moviment. 
 
El treball es proposarà a través d’exercicis,  deixant temps pel joc i l’exploració, a través de pautes de 
moviment, observacions i xerrades. El taller aprofitarà la capacitat d’escolta dels ballarins i proporcionarà 
estructures que entrenaran la intel·ligència física dels ballarins i els oferirà un camp obert per a la investigació 
i l’aprofundiment. El taller serà un fòrum per a compartir coneixement i experiència entre els participants i els 
professors. 
 
Kirstie Simson (UK)  és coneguda avui en dia com una excel·lent mestra i una artista captivadora i 
capdavantera en el camp de la dansa d'improvisació. Actualment ocupa un càrrec a la Universitat d'Illinois, i 
continua ensenyant per tot el món. Ha estat una explosió contínua en l'escena de la dansa contemporània, 
mostrant al públic la seva vitalitat en la creació instantània i en la improvisació. Anomenada "una força de la 
naturalesa" pel New York Times, és una mestra i ballarina premiada que ha "immensament enriquit i ampliat 
els límits de la nova dansa", segons la revista Time Out de Londres 
 
Michael Schumacher és una artista amb arrels en la dansa clàssica i moderna. Ha estat membre de diverses 
companyies innovadores, incloent Ballet de Frankfurt, Twyla Tharp Dance, Ballet Feld, Pretty Ugly Dance 
Company, i Magpie Music Dance Company. Com a artista independent, ha aparegut en produccions de Peter 
Sellars, William Forsythe, Dana Caspersen, Sylvie Guillem, Mark Haim, Paul Selwyn Norton, i Anouk van Dijk. 
Treballant com a ballarí, coreògraf i mestre, Schumacher ha desenvolupat un enfocament únic per a la 
disciplina de la improvisació. Schumacher resideix a Amsterdam i dóna tallers d'anàlisi del moviment i la 
improvisació en tot el món i ha rebut nombrosos premis. 
 
 
Preu: 300,00 €   * Si pagues abans del 2 de maig 30% de descompte. 

Informació i inscripcions: +34 934 156 851   aula@lacaldera.info  

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

          

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. 
 

(Els descomptes no són acumulables.) 
 


