	
  

Dansa Espai Compartit
DESCRIPCIÓ
Dansa Espai Compartit és una proposta de creació coreogràfica basada en l’intercanvi. Es parteix de les
experiències individuals de les persones participants (identitat, cultura, aficions, espai públic, espais
significatius del barri, relacions amb altres col·lectius de la comunitat...). Cada persona expressa aquestes
experiències a partir d’accions i moviments personals que després seran compartits per crear una narrativa
conjunta.
La dansa i el moviment són el mitjà per facilitar la comunicació, l’expressió de sentiments i el
desenvolupament d’idees personals així com d’intercanvis i relacions basades en el respecte i la cooperació.

CONTINGUTS
o
o

o

o
o
o

Jocs d’escalfament: prendre consciència del propi cos i cohesió de grup.
Seqüències d'accions amb moviments espontanis: qualitats de moviment, pes, volum i densitat.
• Seqüencies d'accions amb coses que m’agraden, coses que no m’agraden, coses que faig molt
bé, aficions, esports preferits, música que escolto...
Desplaçaments per l’espai: direcció, orientació i control espacial. Mirades i consciència de l’altre.
• Traslladar els meus llocs preferits del barri a l'espai de dansa, jugar amb diferents qualitats de
moviment per caminar, córrer, transitar per aquests espais i per relacionar-me amb la gent que hi
ha en aquests espais.
Treball d’investigació i experimentació per buscar l’expressió i el moviment personal.
Treball de duos o grupal: confiança, pes, frases ja preparades.
Treball conjunt per compartir moviments i creació conjunta.

OBJECTIUS	
  
» Estimular els processos de creativitat
fomentant l’ús de la imaginació i la relació amb el
propi cos com a mitjà d’expressió, fomentant
l’autoconeixement i l’autoestima.
» Desenvolupar les possibilitats motrius,
expressives i sensitives de cada participant
creant coreografies a partir de la vida quotidiana:
identitat, barri, cultura, espai públic…

	
  

» Promoure models de relació i de convivència
a partir d’accions creatives i comunitàries.

	
  

METODOLOGIA
	
  
Les metodologies utilitzades es basen en la
participació, l’anàlisi de la vida quotidiana,
tècniques teatrals, de moviment, dansa
contemporània i d’experimentació.

DURADA
	
  

	
  

5 sessions de 1,5 hores
Procés intensiu (entre 1-3 dies)

COST
	
  

El cost de Dansa Espai Compartit, depèn de
la durada del projecte.

EQUIPAMENT NECESSARI	
  
	
  

	
  

Sala gran amb mobilitat i equip de so
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Relacional és un col·lectiu catalitzador de relacions i
pràctiques que transiten entre l’educació, la creació
cultural, la dinamització comunitària i l’acció social.
Dansa Espai Compartit es realitza amb un equip de 2
professionals:

	
  
Desiré	
  Rodrigo	
  García	
  
( 	
   661717293	
  
8 	
   lorelacional@gmail.com	
  

Patricia Fuentes Millán especialitzada en
escèniques aplicades a projectes educatius.

Desiré Rodrigo sociòloga especialitzada en gènere,
interculturalitat, participació i dinamització comunitària.

www.relacional.org
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