Escola de Calor

Del 18 al 21 de juliol de 2013

URBS.
LABORATORI URBÀ
TALLER DE MOVIMENT INTERGENERACIONAL, JOCS D’ESPAI I COS,
ARQUITECTURES DOMÈSTIQUES I SOCIALS.
A CÀRREC D’ÀNGELS MARGARIT / CIA. MUDANCES I NÚRIA FONT /
NU2’S

T’agrada moure’t? T’agrada sortir? T’agrada quedar-te a casa?
T’agrada ballar i veure ballar? T’agrada observar la gent? T’agrada
relacionar-te? T’agrada ballar amb gent? Penses que no tothom pot
ballar? Penses que pot ballar tothom? Aquest és un laboratori de
moviment per a tothom! Hi vols participar? Inscriu-te a alguna de les
tres convocatòries i reserva't el diumenge 21 de juliol per veure el
conjunt del procés. Tu en seràs protagonista!
URBS és un projecte comunitari, transgeneracional que treballa al
voltant de la idea de ciutat, arquitectures urbanes i domèstiques.
URBS és un projecte obert que pren diferents formes segons el lloc i
la gent que hi participa. Parteix de l’observació dels espais públics i
privats que habitem, i de les coreografies espontànies que s’hi
produeixen, de la manera que cada lloc estructura i organitza les
nostres relacions. El moviment és qui crea l’espai, l’espai és allò que
modifiquem amb els nostres actes, construint relats físics en aquesta
interacció.
Aquest taller és un laboratori escènic en què ballarem i jugarem amb
propostes de moviment molt senzilles que tothom pot fer, i ens
adonarem que la dansa i la coreografia formen part de les nostres
vides i que finalment sempre estem ballant o interpretant o prenent
part en coreografies molt més complexes. El vídeo es converteix
també en una eina de recerca, documentació i memòria d’aquest
projecte.
A URBS/Tarragona proposem realitzar una sèrie de tres tallers
dirigits a grups específics: el primer, el dijous 18 de juliol, dirigit a
gent gran, el segon, el divendres 19 de juliol, dirigit a famílies o
grups familiars (avis, pares, tiets, germans, amics i tots aquells que
considerin que la seva relació és de família) el tercer, el dissabte 20
de juliol, dirigit a persones de totes les edats a partir de 7 anys, el
quart i últim dia, diumenge 21 de juliol, ens trobarem tots els
participants i també amics, familiars i tots aquells interessats en
observar la ciutat i els seus habitants des d’una òptica visual física,
coreogràfica, cinematogràfica i antropològica, i presentarem un
document visual i altres anotacions sorgits d'aquest procés.
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DATES I HORARIS
De dijous 18 de juliol a dissabte 20 de juliol, de 16 a 20 h (cal
inscripció prèvia).
Diumenge 21 de juliol, de 19 a 21 h (obert a tothom)
LLOC

Teatre Metropol (Rambla Nova, 46)
INSCRIPCIÓ
Activitat gratuïta i oberta al públic. Places limitades. Es pot participar
en més d’un taller, sempre que es pugui incloure en el grup convocat.
Inscripció prèvia a info@catarragona.net o al telèfon 977 239 751.
És necessari omplir fitxa d’inscripció.

Per a més informació:

Oficina CA Tarragona
Plaça del Pallol, 3
43003 Tarragona
977 239 751
info@catarragona.net
www.catarragona.net

Amb la col·laboració de:
Teatre Metropol

