ESPECTACLES DE L’AGÈNCIA FANI BENAGES PROGRAMATS DURANT EL
MES DE NOVEMBRE

ECHOES

FILAR

COSSOC

THE BEAUTY OF IT

WE FEAR

SILVER BALLAD

BREACH

Echoes de la Cia. Moveo es presentarà
presentarà, el dia 6, en el Centre Cívic La Teixonera
eixonera, en el marc del circuit
Barcelona Districte Cultural:
https://teixonera.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=19&idbdc=3472
Més informació de l'espectacle:
https://ciamoveo.cat/agenda-de-presentaciones
presentaciones-cia-moveo/
COSSOC de Magí Serra & Anamaria Klajnscek torna a Eslovènia, el dia 9, en el marc de la Setmana
Catalana que se celebra a la ciutat de Ljubljana, organitzada pel departament d'Acció Exterior de la
Generalitat de Catalunya. A més, també
ambé impartiran un workshop, del 10 al 12 de novembre. El dia 17
exhibiran el film de COSSOC, en el marc de l’International Portrait Film Festival,
Festival a Sofia (Bulgària).
Més informació:
https://cossoc.org/calendar/
La proposta We Fear (episode 4) de Dimitri Ialta amb Jordi Duran Roldós i Eva Marichalar-Freixa es
representarà, els dies10, 11 i 12, en el marc del Seoul Street Arts Festival de Corea
orea en streaming:
http://www.ssaf.or.kr/en/program/schedule
Més informació de l'espectacle:
http://dimitriialta.com/portfolio/we-fear/
fear/
LaSúbita, formada per Laura Alcalà & Emma Riba, oferiran Silver Ballad, el dia 11, a l'Ateneu de Celrà
(Girona), en una funció per instituts;
nstituts; i el dia 26, a Palamós (Girona), en el marc del Festival Onadance,
activitat que compta amb el suport del programa Parelles de Ball que gestiona i coordina l’ACPDC:
https://www.lagorga.cat/espectacle/578
Més informació de l'espectacle en aquest enllaç:
https://www.lasubita.com/copia-de-silv
silver-ballad-2021

Antonella D'Ascenzi presentarà, al novembre, diferents espectacles:
Piccolo circo de hilo estarà, el dia 13
13, en el Palau de Congressos de Jaca (Osca):
https://antonelladascenzi.com/espa%C3%B1ol/producciones/piccolo
https://antonelladascenzi.com/espa%C3%B1ol/producciones/piccolo-circo-de-hilo
hilo
FILAR es preestrenarà a Can Gassol (Mataró, Barcelona), el dia 20:
https://www.culturamataro.cat/agenda
https://www.culturamataro.cat/agenda-cultura/assaig-obert-filar-histories-que-transcorren
transcorren-al-llarg-dun-fil#
Sortida
d'emergència
es
veurà,
el
dia
26,
a
La
Zubia
(Granada):
https://antonelladascenzi.com/catal%C3%A0/produccions
https://antonelladascenzi.com/catal%C3%A0/produccions-2/sortidaemergencia
The Beauty of it d’Àngel Duran farà una gira, del 5 a l'11 de novembre, per Costa Rica, en el marc de la
plataforma ‘SóLODos en Danza’:
https://www.solodos.es/solodos-en-danza
danza-costa-rica-21
A més, el dia 26 presentarà el seu solo Unravel, al Teatre Cirvianum de Torelló (Barcelona):
(Barcelona)
https://teatrecirvianum.cat/esdeveniment/unravel/1787
Més informació:
https://angel-duran.com/ca/tour/
Som Noise oferirà l'espectacle de circ Breach, el dia 25, a La Lira de Tremp (Lleida):
http://www.tremp.cat/index_web.php?ap=czo2OiJhZ2VuZGEiOw%3D%3D&idw=czozOiIxNjciOw%3D%
3D&idi=czozOiJjYXQiOw%3D%3D&pag=1&buscarper=Breach&id=dc1322dd294effcdac9942803027b36
2
El 26, Breach es podrà veure a Cardedeu (Barcelona), en el marc de les Jornades de Teatre i Circ social:
https://www.cardedeu.cat/actualitat/agenda/breach
https://www.cardedeu.cat/actualitat/agenda/breach-cia-som-noise.html
Més informació de l'espectacle:
https://www.somnoise.com/presentaciones

