
3 i 4 de desembre

ACOSTA DANZA
Factoria Cultural de Terrassa

L’estrella del ballet internacional 
Carlos Acosta va fundar la seva 
companyia l’any 2017. Sota la seva 
direcció artística, Acosta Danza 
ofereix una barreja del millor ballet i la 
millor dansa contemporània de Cuba.

El programa, aclamat per la crítica, inclou treballs com Paysage, Soudain, la nuit, 
del visionari coreògraf suec Pontus Lidberg i Satori, del coreògraf cubà Raúl 
Reinoso, Twelve una peça de dansa-esport de Jorge Crecis i finalment acaba amb 
el solo de Carlos Acosta Memoria.

5 de desembre

BIG BOUNCERS · Jungla
Teatre Alegria

Espectacle familiar sense text, 
recomanat per a infants de 2 a 5 anys 

Una peça del col·lectiu format per 
Anna Rubirola, Cecilia Colacrai  i 
Mireia de Querol. Jungla és un viatge 
per un ecosistema on poden aparèixer 

tot tipus d’éssers, formes, colors i sons. Un espai que dóna cabuda al més 
gran i també al més petit i on conviuen diferents cossos amb comportaments 
sorprenents. Cossos que es camuflen, brillen, floten, reboten, s’estiren i es 
transformen constantment.

27 de novembre

UNA ODA AL TIEMPO
Factoria Cultural de Terrassa 

La bailaora María Pagés impressiona 
amb aquesta joia codirigida amb 
El Arbi El Harti, acompanyada 
d’un magnífic cos de ball, músics i 
cantaores.

Una coreografia flamenca que 
es pregunta sobre el que està passant en el món actual. Revisa la llum i les 
inquietants ombres que marquen el nostre temps. Parla de l’efímer, l’eternitat i de 
la implacable irreversibilitat de el temps sobre el cos, el desig, l’art i la vida.

Les seqüències coreogràfiques són ràpides, tallants, i es fan i es desfan gairebé 
a la manera rítmica d’un projector de diapositives. Es busca aquesta tensió 
constant entre l’individu i la comunitat, el cercle i la recta, l’argument i l’abstracció, 
el silenci i la percussió.

del 6 de novembre al 5 de desembre de 2021



EXPLORADORS DE LA DANSA

Activitat pedagògica que posa en contacte als infants amb tots els aspectes que 
intervenen en una producció de dansa, des dels assajos fins l’espectacle final. En 
aquesta ocasió veuran com es treballa la producció d‘El Trencanous del PAR en 
Dansa.

En aquest taller els nens coneixeran la història, el vestuari, així com els aspectes 
tècnics, la il·luminació, l’escenografia i la música

Exhibició de dansa al carrer

DANSA AL CARRER, VINE A BALLAR!
20 de novembre a  l‘escenari Vela del Parc de Vallparadís a les 11.30 h
21 de novembre a la Plaça Primer de Maig a les 11.30 h

Vine a ballar en una actuació participativa al carrer. Amb les escoles: Arte Dance 
Terrassa, Escola de Dansa i Teatre; Ester Antón Dance Center; Neit Danza y Salud: 
Boonghadancestudio i CBE Ballvallès.

29, 30 de novembre i 1 i 2 de desembre a la Factoria Cultural de Terrassa

MASTERCLASS PER A PROFESSIONALS A CÀRREC DE CARLOS ACOSTA 
I ELS BALLARINS DE LA SEVA COMPANYIA ACOSTA DANZA

Adreçat a escoles de dansa de la ciutat i a companyies no professionals.

Els alumnes aprendran de la mà dels ballarins d‘Acosta Danza una coreografia que 
després representaran a la gala que posa punt i final al Festival.

Carlos Acosta va estudiar ballet a l’Escola Nacional del Ballet de Cuba i es va llicenciar 
amb la màxima qualificació rebent la medalla d’or el 1991. Ha ballat amb nombroses 
companyies, entre elles l‘English National Ballet, el Ballet Nacional de Cuba, el Ballet 
de Houston i l‘American Ballet Theatre. Ha estat un membre permanent del Royal 
Ballet de Londres des de 1998 i el 2003 va ser promogut a ballarí convidat. El 2014 
va rebre la medalla de Comanador de l’Excel·lentíssima Orde de l’Imperi Britànic i 
l’any següent es va retirar per concertrar-se en l’actuació com a convidat a diversos 
teatres del món i a la seva companyia.

En aquest taller els nens coneixeran la història, el vestuari, així com els aspectes 
tècnics, la il·luminació i l’escenografia. A més a més, assistiran a un assaig i 
participaran en una coreografia. 

Per a més informació: comunicaciocultural@lafact.cat

13 de novembre

LE JAZER D‘ALIÉNOR
Factoria Cultural de Terrassa 

Darrer treball d’estil neoclàssic de l’etoile 
de l’Ópera de París, Agnès Letestu, 
acompanyat de Vincent Chaillet, ballarí 
principal de l’Òpera de París i amb música 
en directe. La coreografia encarna el 
triangle amorós entre el rei (Vincent 
Chaillet), la dama (Agnès Letestu) i el 

trobador encarnat per l’actor Harold Crouzet. A Le Jazer d’Aliénor Letestu vol posar 
èmfasi en el rol que la dona tenia en l’amor cortès i ens evoca temes com la força de 
l’amor, la música i la poesia d’ahir i d’avui.

Neix el festival Terrassa, ciutat de la dansa amb la voluntat de visibilitzar l’interès i el 
suport que dona la ciutat de Terrassa a l‘art del moviment.

Al llarg d’un mes es mostren diversos estils de dansa: des del clàssic al contemporani, 
passant pel flamenc. Una programació variada per a diferents públics i diverses edats.

El Festival també dona suport a les noves produccions i treballa en la creació de nous 
públics i formació de joves talents.

Terrassa, ciutat de la dansa és un altaveu conjunt de diverses iniciatives relacionades 
amb aquest art que es fan a la ciutat amb el repte de connectar comunitats diferents, 
fer la dansa més extensible i accessible al territori i propera a les persones.

Al llarg del festival es realitzaran diferents activitats per a tots els públics: des 
d’activitats pels més menuts, que a través de l’escola visitaran les instal·lacions de 
la Factoria Cultural de Terrassa, i descobriran quins elements intervenen en una 
producció i fins i tot faran un taller pràctic. Joves ballarins amateurs treballaran amb 
ballarins professionals, i joves pre-professionals rebran unes masterclass d’un gran 
mestre de la Dansa com és Carlos Acosta.

Les famílies podran assistir a una funció familiar (Big Bouncers) i els aficionats al 
ballet clàssic podran gaudir de l’espectacle Le Jazer d‘Aliénor, els aficionats al flamenc 
veure la producció de María Pagés Una Oda al tiempo i programadors d’altres ciutats 
conèixer la nova producció amb segell terrassenc Dancing Vivaldi.

6 i 7 de novembre

DANCING VIVALDI
Factoria Cultural de Terrassa

20 de novembre

DANCING VIVALDI 
Els Costals de Castellbisbal

Primera producció en gira del Programa d’Alt Rendiment en Dansa (PAR en 
Dansa) de la Factoria Cultural de Terrassa.

Un viatge pels diferents barrocs europeus - Bach, Purcell i Vivaldi - que ens 
connecten amb l’actualitat a través de la dansa. 
Amb la música en directe de l’Orquestra 
Simfònica Victòria dels Àngels, l’Orfeó 
Lleidatà i el Cor Montserrat sota la direcció 
músical de Pedro Pardo.

Gira organitzada en col·laboració 
amb: La Factoria Cultural de 
Terrassa, La Llotja de Lleida, 
L’Atlàntida de Vic, el Kursaal 
de Manresa, el Teatre-
Auditori de Sant Cugat i Els 
Costals de Castellbisbal.

©Rafel Casanova


