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ostra final a l’Antic Teatre 
com

 a part del seu nou projecte escènic “Sw
eet fever”

l’actor Patrick swayze, la seva mare Patsy swayze i la seva dona lisa Haapaniemi ballen a 
l’estudi de dansa de Patsy swayze a Houston. 1978
John travolta es prepara per saturday night fever. 1976



De què va
el taller proposa treballar els conceptes del nou projecte 
escènic de Pere faura titulat “sweet fever”, basat en 
(re)descobrir, (re)encarnar i transformar coreografies 
icòniques de pel·lícules musicals del anys 70s i 80s. 
copiarem, comentarem, versionarem i destrossarem a 
John travolta o Patrick swayze tant per desenvolupar eines 
coreogràfiques com examinar i redefinir les seves narratives 
estereotipades de l’amor, la felicitat o el treball.

A qui va dirigit
el taller va dirigit a ballarins, actors, performers i qualsevol 
persona interessada a desenvolupar nous llenguatges escènics 
a partir de l’apropiació d’aquestes coreografies del nostre 
imaginari pop en aquell espai entre memòria i transgressió, 
entre còpia i versió, entre text i moviment, entre paraula i 
coreografia, entre partitura i execució. 

Com funciona
el taller passarà per 4 espais de creació de Barcelona. 
a cada espai treballarem unes coreografies mitjançant 
metodologies diferents, i la suma de les coreografies 
treballades a cada espai serà el material de la presentació 
final que es farà a l’antic teatre.
els participants trien quin número de tallers volen fer: un, 
dos, tres o quatre. inscriure’s a un taller vol dir assistir a 
tots els dies d’aquells taller. la participació a la mostra 
final a l’antic teatre no és obligatòria, però si aconsellable 
pel bon funcionament del taller.

Taller 1 - nunArt 
16 i 17 de gener 2016  de 15:00h a 20:00h 
(5 hores x 2 dies = 10 hores en total)

Taller 2 - La Caldera
18 al 22 de gener 2016  de 17.00h a 21.00h 
(4 hores x 5 dies = 20 hores en total) 

Taller 3 - La Visiva 
23 i 24 de gener 2016       de 16.00h a 21.00h 
(5 hores x 2 dies = 10 hores en total)

Taller 4 - Les Antonietes Teatre  
30 i 31 de gener 2016  de 10.00h a 15.00h 
(5 hores x 2 dies = 10 hores en total) 

Mostra a l'Antic Teatre
3 de febrer assaig (hora a concretar) 
4 i 5 de febrer 2016Quant val

Hi ha tres tallers de 10 hores (nunart, la Visiva i les 
antonietes teatre) i un de 20 hores (la caldera)
Deu hores equival a un tiquet, per tant, podeu triar quants 
tiquets voleu comprar en funció dels taller als que voleu 
assistir. Hi ha diferents preus i descomptes:

1 tiquet:      50 euros    4 tiquets:  140 euros
2 tiquets:    90 euros      5 tiquets   150 euros
3 tiquets:  120 euros 

Com inscriure-s’hi
Per participar al taller, 
envieu un email directament a Pere faura pereart@hotmail.com 
amb el títol d'email "taller itinerant" i les següents dades:

nom i cognoms:
email:
telèfon:
a quins tallers vols participar? 
vindràs a la mostra final?
adjuntar petit cv i fotografia

un cop rebut l'email,
ja se us comunicarà com efectuar el pagament. 
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feBrer 2016

taller 1  

taller 3  

taller 4

taller 2   

nunArt Guinardó 
carrer del telègraf nº 67-71 
08041 Barcelona
http://www.nunartbcn.com

La Caldera Les Corts
carrer eugeni d’ors 12 (antics cinemes renoir les corts)
08028 Barcelona
http://www.lacaldera.info

La Visiva
carrer sepúlveda 85 baixos dreta (metro rocafort)
08015 Barcelona
http://www.lavisiva.org

Les Antonietes Teatre
carrer comte Borrell 121 (entre gran Via i sepúlveda)
08015 Barcelona
http://www.lesantonietes.com 
 
Antic Teatre - Espai de Creació
carrer de Verdaguer i callís 12
08003 Barcelona
http://www.anticteatre.com

Mostra

On i quan

Espais


