
UN MES DE JULIOL PLE DE TALLERS
REPRESENTADES PER BIG STORY PRODUCTIONS

 

        Omen of Farisa     

 

- Durant aquest mes de juliol, Danae & Dionysios 
on també presentarà l’espectacle Omen of Farisa
18 al 21, dins de l’Akropoditi Dansfest
Dance Days Chania, amb una exhibició
A més, el dia 16 es podrà veure el duet 
Per a més informació, cal consultar aquest enllaç:
https://www.danaedionysios.com/calendar

 
- Aquest estiu tindrà lloc la primera edició del taller i
al 21, a Barcelona, amb tallers impartits per Nicolás Ricchini, Nadine Gerspacher i Ombline Huvelle. 
Aquesta és una oportunitat única per conèixer de 
Bodies i Free Roots. 
Per a més informació, cal consultar aquest enllaç:
https://www.fre3bodies.com/fre3sbe 
 
- La Cia. Nadine Gerspacher impartirà un taller aquest estiu
esdeveniment referent dins de la dansa contemporània 
del 12 al 17 de juliol. 
Per a més informació, cal consultar aquest enllaç:
https://b12.space/summer/06-day-research/nadine
 
 

 

 

DE TALLERS IMPARTITS PER LES COMPANYIES 
REPRESENTADES PER BIG STORY PRODUCTIONS

          Fre3s·be              

Danae & Dionysios farà tallers de dansa per diferents ciutats de Grècia
Omen of Farisa: fins al dia 3, a Patres, amb una funció 

Akropoditi Dansfest, amb una representació de la peça, el 20; i d
exhibició, el 24.  

es podrà veure el duet Omen of Farisa a Itàlia, a l’espai Orsolina28
aquest enllaç: 

https://www.danaedionysios.com/calendar 

rà lloc la primera edició del taller intensiu d’estiu, Fre3s·be que es portarà a terme
a Barcelona, amb tallers impartits per Nicolás Ricchini, Nadine Gerspacher i Ombline Huvelle. 

ortunitat única per conèixer de prop la feina dels directors del programa educatiu Free 

cal consultar aquest enllaç: 
 

impartirà un taller aquest estiu, a Berlín, dins del programa 
esdeveniment referent dins de la dansa contemporània en l’àmbit internacional. Aquesta activitat 

cal consultar aquest enllaç: 
research/nadine-gerspacher 

 

LES COMPANYIES 
REPRESENTADES PER BIG STORY PRODUCTIONS 

          Workshop Nadine Gerspacher 

diferents ciutats de Grècia, llocs 
, amb una funció de  l’obra, l’1; del 

, amb una representació de la peça, el 20; i del 23 al 25, dins del 

Orsolina28 de Moncalvo.  

que es portarà a terme del 18 
a Barcelona, amb tallers impartits per Nicolás Ricchini, Nadine Gerspacher i Ombline Huvelle. 

prop la feina dels directors del programa educatiu Free 

dins del programa B12, un 
Aquesta activitat tindrà lloc 

 


