
ROSELAND MUSICAL CONTINUA 

L’ESPECTACLE 

 

La companyia Roseland Musical realitzarà diverses funcions de l’espectacle 

de novembre, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella

Vilanova i la Geltrú, a les 10 h; el 18

Conservatori de Manresa, a les 10 h i a les 15.

https://www.diba.cat/es/web/anemalteatre

 

GEOMETRIA (+8 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 

projeccions de vídeo en 3D i la participació directa del públic.

 

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 org

 

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- / LaSala, Sabadell

 

 

ROSELAND MUSICAL CONTINUA LA GIRA PER CATALUNYA AMB 

L’ESPECTACLE ‘GEOMETRIA’  
 

GEOMETRIA (2019) 

La companyia Roseland Musical realitzarà diverses funcions de l’espectacle Geometria

a l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent a les 10 h; el 12 i el 

, al Teatre Municipal l’Ateneu de Igualada, a les 10 

, a les 10 h i a les 15.30 h. Per a més informació, consulteu aquest enllaç:

https://www.diba.cat/es/web/anemalteatre 

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, amplificades amb unes 

projeccions de vídeo en 3D i la participació directa del públic. 

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”.  

Sabadell) 

 

LA GIRA PER CATALUNYA AMB 

 

Geometria per Catalunya: el 6 

13, al Teatre Principal de 

, a les 10 h; i el 25, al Teatre 

lteu aquest enllaç:  

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

aquest espectacle, amplificades amb unes 

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

Estructures lineals, circulars o creant els vèrtexs on conflueixen les arts: imaginari i fantasia d’imatges on els 


