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Omen of Farisa, Danae & Dionysios   
 
 

 

- La companyia grega Danae & Dionysios 
espectacle per a públic familiar. També
(https://rialto.interticket.com/program/free
taller amb una mostra de la seva peça curta 
(https://www.patrasartfestival.com/about

Sinopsi de Free at Last: 
Free at Last s’inspira en una antiga tribu del nord de Grècia, el
i en el llibre Els Salvadors de Déu
Dionysios captura el flux de la tradició d’una generació a l’altra: de final a principi i de principi
reciclatge constant de vida, mort i renaixement. 
 
Sinopsi d’Omen of Farisa: 
El pelegrinatge, els animals i els paisatges naturals d'Espanya
una obra en la qual l'aventura del pelegrinatge pot esdevenir 
 
- La Cia. Nadine Gerspacher, durant el mes de juny, finalitzarà el programa educatiu 
talents (http://bigstoryprod.com/fre3-
les audicions per a seleccionar el nou grup del 2023
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PRODUCTIONS ESTARAN DE GIRA AQUEST JUNY

 

  Despite the Siren Call, Fre3 Bodies   

Danae & Dionysios estarà immersa, al juny, en la creació de 
e per a públic familiar. També es podrà veure Free at Last

cket.com/program/free-at-lastdanae-dionysios-2603), i a finals de mes, impartirà
amb una mostra de la seva peça curta Omen of Farisa

al.com/about-5). 

s’inspira en una antiga tribu del nord de Grècia, els Souliotes, i també en la histò
Els Salvadors de Déu de l’autor grec Nikos Kazantzakis. Amb aquests elements, D

ció d’una generació a l’altra: de final a principi i de principi
reciclatge constant de vida, mort i renaixement.  

El pelegrinatge, els animals i els paisatges naturals d'Espanya, han inspirat a Danae & Dionysios per crear 
una obra en la qual l'aventura del pelegrinatge pot esdevenir en un símil del camí que transitem a la vida.

La Cia. Nadine Gerspacher, durant el mes de juny, finalitzarà el programa educatiu 
-bodies/) i encararà la pròxima temporada. Els dies 3, 4 i 5 tindran lloc 

seleccionar el nou grup del 2023-2024.  

 

CCIONS QUE REPRESENTA BIG STORY 
PRODUCTIONS ESTARAN DE GIRA AQUEST JUNY 

 Free at Last, Danae & Dionysios 

de Looking for Totoro, un 
Free at Last, el dia 22, a Xipre 

, i a finals de mes, impartirà un 
Omen of Farisa a Patres, Grècia 

s Souliotes, i també en la història de Zalongo 
de l’autor grec Nikos Kazantzakis. Amb aquests elements, Danae & 

ció d’una generació a l’altra: de final a principi i de principi a fi, com un 

, han inspirat a Danae & Dionysios per crear 
el camí que transitem a la vida. 

La Cia. Nadine Gerspacher, durant el mes de juny, finalitzarà el programa educatiu Fre3 Bodies de joves 
porada. Els dies 3, 4 i 5 tindran lloc 

 


