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L' Escola Coco Comín presenta Night Fever al
Palau de Congressos

Título: Europa Espanya Català

L'Escola Coco Comín presenta Night Fever un espectacle inspirat en la mítica Fiebre del Sábado
Noche els propers dies 29 i 30 de juny al Palau de Congressos de Montjuïc (av. Reina Maria
Cristina, s/n, Barcelona) en el marc del Festival Biennal de Dansa. Es presentarà en 4 funcions,
que ha dirigit la directora i coreògrafa Coco Comin, amb la participació de 1.400 intèrprets
coordinats per 18 coreògrafs professionals de diversos estils de dansa. Night Fever compta amb
una espectacular posada en escena creada per Paco Azorín (Grease, Chicago...), un vestuari de
1.700 peces dissenyat per Carles Soler (Grease, Fama, Monty Python's Spamalot...) i l'actuació
estellar de José Antonio Moreno (Vince Fontaine a Grease) en el paper del DJ Monty Rock III, que
presentarà els números en directe.

La trama del Festival transcorre en parallel a la història original de Toni Manero (John Travolta a la
pellícula), tot i que, al tractar-se d'un espectacle bàsicament de dansa, on no s'utilitza gairebé text,
l'argument queda explicat principalment a través de les coreografies. A més, per donar cabuda als
nombrosos alumnes de totes les edats que hi intervenen, des dels amateurs fins els que cursen la
carrera de Comèdia Musical, s'han afegit més coreografies i temes musicals als que ja apareixen
al film, incorporant clàssics cremapistes de la música disco com September d'Earth, Wind & Fire o
Hot Stuff de Donna Summer, entre els 48 números de l'espectacle, així com vàries noves
situacions i personatges inventats.

Sota el lema Adéu al pessimisme, visca la diversió!, l'objectiu de Night Fever és aconseguir
encapsular un moment i una època: la vida en el barri de Bay Ridge, a l'altra banda del pont de
Brooklyn, les nits de dissabte a la Discoteca Odissey 2001, les camises estampades de polièster,
el pantalons de pota d'elefant, l'ajustat vestit blanc de Toni Manero, el disco-inferno, les cançons
de Bee Gees, The Trammps... I, per suposat, els mítics passos i coreografies de Travolta,
convertits ja en una llegenda, de la mateixa manera que la música Disco de la BSO segueix fent
vibrar a les noves generacions 40 anys després.

Night Fever és més que el macro-festival de fi del curs 44è de l'Escola, ja que es tracta d'un
espectacle de gran format, amb un staff tècnic i artístic de 69 persones, adreçat no només als
familiars i amics, sinó al públic en general, que pot adquirir les entrades a
www.festivalcococomin.com, i les taquilles del Palau de la Virreina i el Palau de Congressos.


