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5 escoles de dansa del Baix Llobregat participaran
a una masterclass gratuïta a l'Institut del Teatre
Títol: Europa Espanya Català
Els alumnes que assisteixin a la masterclass es dividiran en tres especialitats: dansa clàssica,
dansa contemporània i dansa espanyola.
Alumnes de les escoles de dansa Le Bal de Gavà, Pas a pas de Molins de Rei, L'estudi de Sant
Boi de Llobregat, Adansa de Sant Feliu Llobregat i de lEscola Municipal de Música i Dansa de
Sant Andreu de la Barca participaran el proper dissabte 18 de novembre en una masterclass de
dansa gratuïta impartida per professors del Conservatori Professional de Dansa de lInstitut del
Teatre.
La sessió, que tindrà lloc a la seu de lInstitut del Teatre de Barcelona (pl. Margarida Xirgu, s/n),
sadreça a alumnes da partir de 7-8 anys, el principal objectiu de la iniciativa, que semmarca dins
del projecte Dansa en xarxa que enguany arriba a la quarta edició, és donar a conèixer els
ensenyaments professionals i superiors de dansa que simparteixen a lInstitut del Teatre.
La masterclass del 18 de novembre és la quarta de les cinc que lInstitut del Teatre ha programat
arreu del territori català en els mesos doctubre i novembre amb motiu del projecte Dansa en xarxa.
En concret, shan fet sessions a Lleida, Girona i Tarragona, adreçades a les escoles de dansa
daquestes províncies.
La darrera masterclass es farà el 25 de novembre, també a Barcelona, i en exclusiva pels centres
de dansa de la ciutat. Després de les masterclass, entre els mesos de febrer i març de 2018, es
duran a terme tres sessions formatives també gratuïtes (una per a cada especialitat de dansa)
orientades a assessorar els alumnes que vulguin aprofundir els seus estudis o que tinguin interès
en presentar-se a les proves daccés als cursos de 1r, 2n o 3r del Conservatori Professional de
Dansa de lInstitut del Teatre.
Per participar a la sessió cal inscriures en aquest formulari https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLScrEbcqxwGkWgcIbQKptcw3xM7Xf7PdTo9j3a8yW8PtlhY1-Q/viewform

