ESPECTACLES DE L’AGÈNCIA FANI BENAGES PROGRAMATS
EN EL MES DE MARÇ

Conseqüències

COSSOC

Un món de cartró

Filar

Papillon

A ciegas

Conseqüències de la Cia. Moveo es presenta
presentarà, en sessions escolars, en el marc del programa Anem al teatre de la
Diputació de Barcelona, el dia 1, a Arenys de Mar (Barcelona):
https://www.diba.cat/anemalteatre/programacio/apg
Papillon, el nou treball sobre tecnologia i cos d’Àngel Duran, estarà, el 5, en el Teatre La Massa de Vilassar de Dalt
(Barcelona):
https://www.lamassateatre.cat/programacio/
Unravel, peça també d’Àngel Duran, basada en la industrialització de les filatures, es presentarà, el dia 18, en el
Centre Cívic Urgell, en el marc del circuit Barcelona Districte Cultural:
https://www.ccurgell.cat/programacio-cultural/unravel/
cultural/unravel/
COSSOC de Magí Serra & Anamaria Klajnšček, es podrà veure, el 5, a Sant Andreu de la Barca; el 12, a Tordera; el
19, a Sant Joan Despí; i el 20, a Barberà del Vallès. Totes aquestes actuacions es portaran a terme en el marc del
Festival Zero que es realitza en municipis de la demarcació de Barcelona:
http://www.teatresenxarxa.cat/festivalzero
El duet A ciegas de la companyia Elelei,, formada per Sabrina Gargano i Rafa Jagat, es podrà veure, el 12, en el Centre
Cívic Zona Nord de la Ciutat Comtal i el 13, a Esplugues de Llobregat. Totes dues actuacions es realitzen en el marc
del festival barceloní Dansa Metropolitana:
https://www.dansametropolitana.cat/ca
Un món de cartró de CreaMoviment “aterra
aterrarà” a Cardedeu (Barcelona), el 13, dia en el qual la companyia farà una
representació per a públic familiar; i del 14 al 18, realitzarà funcions escolars en el mateix teatre:
http://www.teatreauditoricardedeu.cat/2022/01/01/creamoviment
http://www.teatreauditoricardedeu.cat/2022/01/01/creamoviment-un-mon-de-cartro-13-de
de-marc/
L'espectacle de poesia, música i dansa Polsim d'or de la mateixa companyia, es presentarà,
presentarà el 20, a Girona:
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=3141&ta=obr&jsback=1
Antonella D'Ascenzi oferirà el seu nou espectacle de dansa, marionetes i poesia visual, Filar,
Filar el 27, a Terrassa, en el
marc del festival Dansa Metropolitana:
https://terrassaartsesceniques.cat/programacio/filar/
El 19 presentarà Piccolo circ de fil, a Burgos
Burgos, en el marc del circuit de Castella i Lleó:
http://valledetobalina.burgos.es/content/actuacion
http://valledetobalina.burgos.es/content/actuacion-de-piccolo-circo-de-hilo

