MEDIAN T LA DANZA

VINTIQUATRESET
Projecte de creació artística per
joves a través de les danses urbanes

AMB EL SUPORT DE:
HOP
FUNDACIÓ CARULLA

EL
PROJECTE
Entenent l'art com a motor de transformació social
Median T la Danza obre aquesta proposta per crear
una peça de danses urbanes en espai públic que
reflexioni sobre les vivències dels i les joves tant en
el confinament com en la crisi sanitària actual.
Una forma de compartir, conèixer, contactar i
vincular-se en un moment en que la distància, la
desconfiança i l'aïllament es troben presents en el
nostre dia a dia.
Busquem un grup de joves heterogeni en edats i
bagatges, amb trajectòries diferents però amb les
mateixes ganes de fer sentir la seva veu, de fer
visibles els seus cossos. El procés creatiu es farà
de forma col·laborativa i prendrà la forma que les
participants considerin adient.

Després d'estar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana
tancades a casa és hora de moure'ns.

La facilitació de les sessions i la direcció
del projecte estarà a càrrec de Sandra
Jurado Rey, ballarina de danses urbanes,
graduada
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Vintiquatreset és una col·laboració amb el
Hop Plataforma amb el suport de la
Fundació Carulla.

Amb més de 5 anys de trajectòria ha estat
guardonat amb diferents premis per la seva
perspectiva social, innnovadora i artística.

670444378 | SANDRAJURADOREY@GMAIL.COM

CALENDARI DE TREBALL
Tancament de la convocatòria: 1 de Novembre de 2020
Comunicació persones seleccionades:7 de Novembre
Procés creatiu: Novembre -Desembre 2020
Mostra pública: Desembre 2020
Presentació i jornada: Gener 2021

Les dates i espai es confirmaran les següents
setmanes.
Les sessions seran de 3h els dissabtes en horari de
tarda.

REQUISITS
Entre 14 i 30 anys (aproximadament).
Contacte previ amb les danses urbanes

Per qualsevol dubte o aclariment podeu

(no importa nivell).

escriure

al

sandrajuradorey@gmail.com.

Ganes de crear col·lectivament amb un
grup heterogeni.
Compromís i disponibilitat per a les
sessions de taller.
Inscripció a través del formulari.
La

selecció

es

farà

sota

criteris

d'heterogeneïtat i equilibri del grup.
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