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No sin mis huesos
Cia. Iron Skulls

DANSA - HIP HOP / URBANA
Divendres 22 d'abril / 20 h/ 12 €

Amb la col·laboració de:

Per primera vegada la famosa companyia de dansa experimental Iron Skulls
visita Banyoles
Direcció i coreografia: Iron Skulls Co. Repartiment: Adrian Vega, Moises Moe,
Diego Garrido, Luis Muñoz, Ugo Boulard y Hector Plaza. Il·luminació: Óscar
Gonzalez, Willy Barleycorn. Direcció musical: Willy Barleycorn. Escenografia:
Nina Lopez-Le Galliard. Vestuari: María Zaguirre.
Durada: 55 minuts.
En aquest muntatge, Iron Skulls Co. segueix el desenvolupament del seu propi
llenguatge del moviment, barrejant la dansa urbana, el Contact Improvitsation i
el Butoh . No sin mis huesos (2016) és una peça que commemora el quart
centenari de la mort de Miquel de Cervantes, revisant la biografia de l'escriptor
per influenciar-se de la seva història i el context sociopolític de l'Espanya del
Segle d'Or. Una obra que ens trasllada a un món oníric en el que els fantasmes i
els pensaments obsessius tenen un paper fonamental a la vida de l'autor.
Iron Skulls Co és una companyia de dansa experimental nascuda el 2012 a partir
d’un grup de Bboying. Formada por ballarins de diversos punts d’Espanya i del
sud de França, aquest grup explora els límits del moviment, amb una especial
atenció a la moda, la cultura musical i la teatralitat. El seu és un moviment animal
que integra efectes visuals i dissociacions del Hip Hop, a més de combinar arts
marcials, acrobàcia i break dance. En els darrers anys han rebut destacats
premis.
“No sin la diversidad.
No sin los contrastes.
No sin la belleza.
No sin el caos.
No sin nosotros.
No sin los otros.
No, sin los otros.
No sin el ritmo.
No sin el contacto.
No sin volar.
No sin la danza.”
PROPERS ESPECTACLES A LA FACTORIA

Obra completa

Cia. Didascàlia Teatre
TEATRE
Dissabte 7 de maig / 20 h/ 12 €
Diumenge 8 de maig / 19 h / 12 €

