
ACTUACIONS 

 

Geometria (+7 anys): 

 

Un cercle, un quadrat i un triangle són les tres figures bàsiques de la geometria variable que el moviment de 

la dansa transforma en imatges dinàmiques i fugaces. En 

directa del públic, les trobarem amplificades amb un

“Una experiència visual per gaudir d’un principi bàsic i que és present a tot arreu: música i coreografia 

naturals, les que evolucionen l’essència orgànica de la forma. Estructures lineals, circulars o creant els 

vèrtexs on conflueixen les arts: imaginari i fantasia d’imatges on els ballarins generen tot de variacions 

prefixades” (Jordi Sora - Recomana - 

 

 

• 26 de març, a les 15.30 h i a les

infantil i juvenil (https://mostraigualada.cat/en/show/geometria/

 

• 29 de març, a l

(https://teatrezorrilla.cat/espectacle/geometria/

(https://www.dansametropolitana.cat/en/shows/geometria

 

 

 

 

 

ACTUACIONS DE MARÇ DE ROSELAND MUSICAL 

 
 

 

Geometria (2019) 

Un cercle, un quadrat i un triangle són les tres figures bàsiques de la geometria variable que el moviment de 

la dansa transforma en imatges dinàmiques i fugaces. En aquest espectacle que compta amb 

amplificades amb unes projeccions de vídeo en 3D.

Una experiència visual per gaudir d’un principi bàsic i que és present a tot arreu: música i coreografia 

evolucionen l’essència orgànica de la forma. Estructures lineals, circulars o creant els 

vèrtexs on conflueixen les arts: imaginari i fantasia d’imatges on els ballarins generen tot de variacions 

 / LaSala, Sabadell). 

i a les 21 h (espectacle inaugural) - La Mostra d'Igualada 

https://mostraigualada.cat/en/show/geometria/). 

es 18 h, en el Teatro Zorrilla 

pectacle/geometria/) - Dansa. Quinzena Metropolitana

https://www.dansametropolitana.cat/en/shows/geometria). 

 

DE ROSELAND MUSICAL  

 

Un cercle, un quadrat i un triangle són les tres figures bàsiques de la geometria variable que el moviment de 

que compta amb la participació 

es projeccions de vídeo en 3D. 

Una experiència visual per gaudir d’un principi bàsic i que és present a tot arreu: música i coreografia 

evolucionen l’essència orgànica de la forma. Estructures lineals, circulars o creant els 

vèrtexs on conflueixen les arts: imaginari i fantasia d’imatges on els ballarins generen tot de variacions 

La Mostra d'Igualada - Fira de teatre 

Teatro Zorrilla de Badalona 

Dansa. Quinzena Metropolitana 


