
 

 

ESPECTACLES DE
              

            Paisatges. Estudi#1                                    Filar

 

    Condens                      A Cegues                               

 
L'agència Fani Benages i les companyies
amb A Cegues i Moveo amb Conseqüències
(Països Baixos), els dies 3 i 4 de març:
https://www.strtfstvl.nl/artiesten.php?jaar=2023
 
Ambae Company oferirà, el 19, We all
marc del Festival Dansa Metropolitana:
https://www.dansametropolitana.cat/ca
 
LaSúbita presentarà el seu espectacle 
https://www.teatredesalt.net/ca/programacio/c/1180
També faran una mostra del procés 
Mari Zaunka, en el Centre Cívic Casa
https://www.casaelizalde.com/arts-esceniques/valkirias/
 
Antonella D'Ascenzi presentarà el seu
commemoració del Dia de la Dona:  
https://www.tarragona.cat/cultura/agenda/2023/temporada
d2019emergencia-cia.-antonella-d2019ascenzi
El dia 12 presentarà el seu espectacle
Cornellà de Llobregat (Barcelona), en
https://entradescornella.cat/filar-2/ 
 
La companyia CreaMoviment presentarà
de la Pau del Prat de Llobregat (Barcelona)
https://elprat.koobin.cat/ 
 
La companyia Elelei presentarà A Cegues
marc d'unes jornades de cultura per a 
https://iescanpuig.com/projectes 
 
La Cia. Du'K'tO participarà, el 24, amb
https://mira.gandia.org/es/companias-

 
DE L’AGÈNCIA FANI BENAGES DE

Filar                                        Cafuné                   We all live in a box   

                               Silver Ballad                            Conseqüències                            

  
companyies Ambae amb We all live in a box, Du'K'tO
Conseqüències desembarquen a la Fira d'Arts de C

març: 
https://www.strtfstvl.nl/artiesten.php?jaar=2023 

all live in a box, en el Centre Cívic de La Teixonera
Metropolitana: 

https://www.dansametropolitana.cat/ca 

 Silver Ballad, en el Teatre de Salt (Girona), 
https://www.teatredesalt.net/ca/programacio/c/1180-silver-ballad.html 

 de creació del seu nou treball Valkirias, juntament
Casa Elizalde de Barcelona, el 9:  

esceniques/valkirias/ 

seu solo Sortida d'emergència, el 8, en el
 

https://www.tarragona.cat/cultura/agenda/2023/temporada-d2019arts-esceniques-de
d2019ascenzi 

espectacle de dansa, video i titella, Filar, a l'Auditori
en el marc del Festival Dansa Metropolitana: 

presentarà l'espectacle Paisatges. Estudi#1, el 19, 
(Barcelona): 

Cegues, el 24, a l'IES Can Puig de Sant Pere de
 joves: 

amb el seu espectacle Lume, a la Fira MIRA de
-seleccionadas-2023/ 

DE MARÇ 

                        La Banda 

                            Cowards 

Du'K'tO amb Cafuné, Elelei 
Carrer STRTFSTVL, a Ulft 

Teixonera de Barcelona, en el 

 el 4: 

juntament amb el Col·lectiu 

el Teatre de Tarragona, en 

de-primavera/sortida-

uditori de Sant Ildefons de 

 en el Centre Cívic Jardins 

de Ribes (Barcelona), en el 

de Gandia (València): 



 

 

 
La companyia OtraDanza presentarà,
a Granollers, al matí, i a Sant Cugat del
de Llobregat. Totes aquestes funcions
https://www.dansametropolitana.cat/ca
 
Àngel Duran estrenarà el seu nou espectacle
Gramanet (Barcelona), en el marc del
https://teatresagarra.gramenet.cat/esdeveniment/cowards/
 
Magí Serra farà una mostra del procés
Gassol de Mataró (Barcelona): 
https://www.culturamataro.cat/agenda
 
 
 

, en diferents municipis barcelonins, el seu espectacle
del Vallès, a la tarda; el 19, a Cornellà de Llobregat;

funcions es realitzaran en el marc del Festival Dansa 
ansametropolitana.cat/ca 

espectacle Cowards, el 24, en el Teatre Sagarra
del Festival Dansa Metropolitana: 

https://teatresagarra.gramenet.cat/esdeveniment/cowards/ 

procés de treball del seu nou espectacle en creació

https://www.culturamataro.cat/agenda-cultura/condens# 

espectacle La Banda, el 18, 
Llobregat; i el 25, a Esplugues 

 Metropolitana: 

Sagarra de Santa Coloma de 

creació, Condens, el 25, a Can 

 


