
 

ANIVERSARI I ACTUACIONS DE 

scRakeja’t 2.0   

 

- CobosMika Company presentarà scRakeja’t 2.0

següents dies i en els següents espais:

2 d’octubre, a les 19 h, al Centre Cívic Besò

3 d’octubre, a les 19.30 h, al Centre Cívic Zona Nord

23 d’octubre, a les 19 h, al Centre Cívic

Aquest espectacle per a tots els públics que fusiona la dansa

d’una ‘battle’ (combat dansat), està protagonitzat

lluitaran fins a deixar-se els ossos per ser els

que un altre personatge sinistre i misteriós 

Per adquirir les entrades, consulteu aquest enllaç: 

https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/programaci%C3%B3?fulld_day=&fulld_month=&fulld_year

=&field_centre_civic_target_id_entityreference_filter=All&field_artista_target_id=&field_categoria_tid=Al

l&combine=cobosmika   

- CobosMika Company celebra 20 anys

Palamós en el marc del festival ONADAnce

de dansa per a tots els públics, us convida a

teixida amb un profund sentiment de pe

junts.  

Per adquirir les entrades, consulteu aquest enllaç:

ACTUACIONS DE COBOSMIKA COMPANY

  

    20 years CobosMika

cRakeja’t 2.0, en el marc del circuit Barcelona Districte Cultural

: 

Centre Cívic Besòs  

al Centre Cívic Zona Nord  

al Centre Cívic Baró de Viver 

públics que fusiona la dansa contemporània i les danses

protagonitzat per 4 personatges estridents, d’orí

ossos per ser els campions universals de l’art del moviment.

misteriós els hi posarà més difícil del que creien…

consulteu aquest enllaç:  

https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/programaci%C3%B3?fulld_day=&fulld_month=&fulld_year

_id_entityreference_filter=All&field_artista_target_id=&field_categoria_tid=Al

Company celebra 20 anys, el dissabte 17 d’octubre, a les 18.30 h

Palamós en el marc del festival ONADAnce. La companyia que ha preparat un esdeveniment 

tots els públics, us convida a compartir la celebració de la seva llarga

sentiment de pertinença a la terra, i amb la il·lusió de seguir

consulteu aquest enllaç: https://www.lagorga.cat/espectacle/403

 

COBOSMIKA COMPANY 

CobosMika Party 

Barcelona Districte Cultural, els 

contemporània i les danses urbanes a partir 

estridents, d’orígens molt diversos, que 

niversals de l’art del moviment. El que no saben és 

arà més difícil del que creien… 

https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/programaci%C3%B3?fulld_day=&fulld_month=&fulld_year

_id_entityreference_filter=All&field_artista_target_id=&field_categoria_tid=Al

h, a l’arbreda municipal de 

companyia que ha preparat un esdeveniment molt especial 

llarga trajectòria professional, 

ió de seguir caminant i de créixer 

https://www.lagorga.cat/espectacle/403 

 


