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L'espectacle 

Emotion és un espectacle de dansa acrobàtica protagonitzat per cinc joves ballarines entre
els deu i els disset anys.
És una proposta creada durant el tercer trimestre del 2020, en un moment d'incertesa
absoluta i en el moment més delicat per al sector cultural.
Sàndal Produccions i Forum Licano Dance Companyu decideixen engegar la producció
d'una nova proposta adaptada a la situació actual.

L'espectacle parla de l'Àstrid, una nena d'onze anys que busca quina és la direcció que cal
seguir. És un conte d'hivern i traslladem als espectadors al Bosc on diferents éssers
fantàstics guiaran a l'Àstrid fins a la Reina de les Neus.

La producció combina disciplines com la dansa, l'acrobàcia i el teatre. 

Després de l'èxit i la bona acollida de l'anterior coproducció, Euphoria, l'equip artístic i
tècnic proposa un nou format, adaptat a les mesures actuals: coreografies individuals,
accions amb mascareta, entre d'altres. La creació de l'espectacle ha estat un repte per a
l'equip de producció i per a les pròpies ballarines.  

L’espectacle es realitza dins el recinte del parc «Nadal al Poble» que organitza Poble
Espanyol de Barcelona. L’entrada «Nadal al Poble + EMOTION» dóna dret a visitar el parc
tot el dia i gaudir de totes les activitats programades i, a més, gaudir de l’espectacle
«EMOTION».

Un any més el recinte del Poble Espanyol obre les portes del «Nadal al Poble» durant les
festes de nadalenques.  Enguany, i per segon any consecutiu, programa un espectacle de
dansa acrobàtica a la carpa Nord del recinte. 
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Sinopsi 
Una brúixola que no marca cap direcció. Un Bosc desconegut. 
Quin camí s'amaga sota la neu?
Una nena i un somni recorrent. Éssers fantàstics que habiten el Bosc. Veus ancestrals que
ens guien.
«Però, què és el que estic buscant?»  
Et convidem a descobrir la història de l’Àstrid. Una història de fantasia, emocions i reptes.

Un espectacle hivernal de dansa i acrobàcia, protagonitzat per cinc joves ballarines que
parla de com podem trobar el nostre camí.

Producció:
Sàndal Produccions i Fòrum Licano Dance Company

Ballarines:
Violeta Marín
Mina Gonzalez
Olivia Marín
Laura Varón
Paula Gea
Paula Aguilar
Madalina Denisa

Coreografia  - Núria Serra i Marina Serra / Dramatúrgia i direcció - Aina Gomis
Escenografia i Espai  - Josep Sucarrats 

Recomanat a partir dels 4 anys
Durada: 35 minuts

TRÀILER EMOTION ESPECTACLE- https://vimeo.com/482243331  
 

Fitxa artística

https://vimeo.com/482243331
https://vimeo.com/482243331
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Sàndal
Produccions
Sàndal Produccions és una empresa que neix el 2017, dedicada a la creació, producció i
distribució de produccions d'arts escèniques. El seu interès és crear propostes de qualitat
que puguin encaixar en cada un d'aquests projectes. Treballem a partir d'una idea creativa
i col.laborem amb els directors artístics, escenògrafs, il.luminadors, dramaturgs i intèrprets
que més valor puguin aportar a cada projecte. Diferencien dues línies de treball. Per una
banda, les produccions d'arts escèniques de diversos formats i per a diferents circuïts:
teatre de sala per a tots els públics i propostes per a espais de carrer. Alguns dels treballs :
Pegàs, el cavall alat (teatre de sala, 2016-2018); El Sopar de l'Enigma ( des de 2017);
Euphoria (espectacle de dansa en Cúpula geodèsica des de 2019) o Animalia, Inc
(instal.lació i espectacle per a espais exteriors - estrena agost 2020).  L'altre línia de treball
és la direcció i producció artística per a esdeveniments. Dissenyem i produïm el contingut
d'esdeveniments culturals, corporatius i esportius.

El Nadal al Poble 2019 es va representar «Euphoria»

El Nadal de 2019 Poble Espanyol va presentar com a novetat al parc «Nadal al Poble»
l’espectacle «Euphoria», la primera coproducció de Sàndal Produccions i Forum Licano
Dance Company. Un espectacle de dansa acrobàtica realitzat per quinze joves actrius,
subcampiones mundials de dansa acrobàtica (2018). «Euphoria» es va estrenar oficialment
l’estiu de 2019 i va realitzar una gira de vint-i-sis espectacles en cinc ciutats de Catalunya.
Al Poble Espanyol va ser vista per més de 1.500 persones. 

Crítica El Periòdico - 
'"Euphoria': un delicioso cuento que enseña a crecer con danza, circo y magia"

CONTACTE
Aina Gomis

aina@sandalproduccions.com
+34 698 823 257

www.sandalproduccions.com

 

 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20191226/que-hacer-hoy-barcelona-jueves-26-diciembre-2019-7786437

