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La companyia Vero Cendoya tancarà el Festival Tanz im August de Berlín amb La Partida, el 2 de setembre, a les 18 

h, a la Lili-Henoch Sportplatz. Just després viatjarà a Itàlia, al Festival Castel di Mondi d'Andria, els dies 4 i 5 de 

setembre. A més, Cendoya presentarà el nou solo Hunting for the Unicorn, amb la col·laboració de l’artista Becki 

Parker,  els dies 7, 8 i 9, a les 19 h, a la Plaça dels Comediants, en el marc de Fira Tàrrega. 

 

L'agència Fani Benages desembarca de nou a Fira Tàrrega i a part del solo de la Vero Cendoya, presentarà els 

següents espectacles i artistes: 

 

La companyia Les Impuxibles, dirigida per les germanes Clara i Ariadna Peya, estrenarà l'espectacle de dansa i 

música en viu, Painball. Concretament, oferirà l’espectacle a la Plaça Major, el 6, a les 20:30 h; el 7, a les 20:30 h i a 

les 22:00 h; i el diumenge 8, a les 22 h. 

 

La companyia Crea Moviment presentarà el seu espectacle familiar i participatiu Un món de cartró, els dies 7, 8 i 9 

de setembre, en sessió matinal, a les 10:30 h; i en sessió de tarda, a les 17:30 h, al parc Ondara de Tàrrega. 

 

L’artista Núria Guiu oferirà el seu solo Likes, en el Poliesportiu Municipal de Tàrrega, el 7, a les 21 h; i el 8, a les 11 

h. Els dies 14 i 15 de setembre representarà el mateix espectacle a la Dansens Hus d'Oslo. 

 

La companyia Moveo segueix amb la gira de l'espectacle Conseqüències. El dia 7 actuarà a L'Estruch de Sabadell, a 

les 23 h, en el marc de la Festa Major. El 8 serà el torn de Sant Celoni, a la Plaça de la Vila, a les 21 h. El dia 15 

visitarà de nou el Regne Unit, en aquest cas a Millfield, Londres i el 29 de setembre a Stradford Circus, ambdues 

actuacions en el marc del circuit Circulate. El 22 de setembre estarà a Andoain (Guipúscoa), a les 18:00 h. 

 

L’artista Antonio Ruz presentarà el seu espectacle de carrer Ignoto, el 15, en el marc de la nit del Patrimoni de Conca. 

El dia 21 oferirà el duet Double Bach a l'Orfeó Maonès (Maó, Menorca), a les 21h. 

 

 

 


