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INTRODUCCIÓ 

 

Dansa València va començar el seu camí l'any 1988, i des d´aleshores ha estat un 

referent de la dansa contemporània a Espanya. Després de recuperar el seu format 

original en 2017, l’Institut Valencià de Cultura li dóna un nou impuls al festival, en l'inici 

de la seua tercera dècada d'existència. 

Durant cinc dies, de l'11 al 15 d'abril de 2018, gaudirem tant d'una programació 

representativa del panorama coreogràfic espanyol més actual, com d'una gran varietat 

de propostes de companyies valencianes. En aquesta edició, a més, l'enfocament de 

gènere serà un eix fonamental en la programació: la dona tindrà un paper protagonista 

com a creadora i el femení es reflectirà com a tema en nombroses propostes. 

Es tracta, sens dubte, d'un esdeveniment que propiciarà la trobada entre creadors i 

professionals nacionals i internacionals, per al qual proposem una programació 

pensada per a totes i tots; que siga una celebració, però alhora una oportunitat per a la 

reflexió i la transformació col·lectiva i, molt especialment, que permeta a un públic 

intergeneracional acostar-se i gaudir de la dansa, dels seus múltiples formats i de les 

seues diverses mirades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓ 

 

En aquesta edició, el festival aspira a esdevindre universal, a arribar a tot tipus de 

públic, a poder ser gaudit per famílies, xiquets, col·lectius vulnerables socialment o 

físicament; a posar en escena les persones majors i a oferir una programació que 

constate el paper de les dones creadores. 

 

LÍNIA DE PROGRAMACIÓ 

El projecte per a la XXXI edició de Dansa València manté, de la mateixa manera que en 

la passada edició, la línia de continuar la recuperació i consolidació del festival com a 

punt de trobada dels professionals del sector, tant d'àmbit local, com del nacional i 

internacional, entorn d'una programació representativa del panorama nacional 

coreogràfic. 

En aquest sentit, el festival s'articula entorn de quatre eixos centrals, que doten 

d'estructura i identitat el projecte: 

1. La presentació d'obres coreogràfiques recents, que intenten cobrir el més àmpliament 

possible el territori nacional. En la programació seleccionada es presenten referents històrics o 

consolidats com Sol Picó, Rosángeles i Edison Valls dirigint el Ballet de la Generalitat 

Valenciana-IVC, Mariantònia Oliver amb el seu projecte Las Muchas, Israel Galván o Daniel 

Abreu. Però també podrem gaudir de joves promeses, com Las Hermanas Gestring, Judith 

Argomaniz, amb la seua companyia Lasala o Kor´sia, amb una innovadora proposta de carrer. 

2. La presentació d'una mostra representativa de la varietat de les companyies valencianes: 

Titoyaya Dansa, Otra Danza, Marea Danza, acompanyades de companyies emergents com la 

Compañía improvisada o el col·lectiu de dones Dunatacá. 

3. El festival tindrà un clar enfocament de gènere i la mirada posada en el paper de les dones 

creadores. Dels 19 espectacles, 11 estaran dirigits per dones i 9 d'ells aprofundeixen sobre la 

temàtica. 

4. La recuperació de la Danseta. Incorporació al festival de propostes per a públic infantil i 

familiar, a través de la programació de dos espectacles. Comptarem amb l'espectacle Amelia. 

Que note corten las alas, de la companyia Marea Danza. Recentment, la Fira Europea d'Arts 

Escèniques per a Xiquets i Xiquetes (FETEN) ha reconegut el treball de la companyia valenciana 

Marea Danza, entre més de set-centes propostes presentades i huitanta espectacles 

programats, i li concedint el premi al millor espectacle de dansa.  

A més, podrem vore l'espectacle interactiu Pequeño Big Blue, de la companyia Panicmap, que 

està pensat per als més xicotets. Va dirigit a un públic entre els 18 mesos i els 4 anys.  



 

 

19 companyies que participaran en el festival. 

10 companyies valencianes: La Siamesa, MalArte, Compañía Improvisada, Otra Danza, 

Titoyaya Dansa, Dunatacá, Marea Danza, Panicmap, Pepa Cases dansa-teatre, i la producció de 

l´ IVC,  amb creació i direcció de Rosángeles i Edison Valls. 

9 companyies nacionals: Humanhood (Catalunya), Sol Picó (Catalunya), María Antonia 

Oliver (Illes Balears), Isabel Vàzquez/Excéntrica Producciones (Andalusia), Hermanas Gestring 

(Andalusia), Israel Galván (Andalusia), Korsia (Madrid,) Daniel Abreu ( Madrid-Illes Canaries) i 

LaSala (País Basc). 

11 companyies dirigides per dones. 

9 espectacles amb enfocament de gènere:  A-normal o la oveja errante, La siamesa; 

Pélvico, Otra Danza; Las Muchas, Cia Mariantònia Oliver; We Women, Sol Picó;  La maldición de 

los hombres Malborlo, Excéntrica Producciones, Isabel Vázquez;  Lo Inevitable, Cia Dunatacà 

(Coproducció de l'IVC, Espai Inestable i Dunatacá); Good girls, Hermanas Gestring; Todavía 

no…ahora, Malarte i Amelia, Marea Danza. 

6 espectacles de carrer: Más o menos inquietos, Daniel Abreu; Yellow Place, Kor´sia; 

Kuzushi, Compañía Improvisada i Tejido Conectivo. Good Girls, Hermanas Gestring; Todavía 

no…ahora, Malarte i Volat, Pepa Cases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimecres 11 

10:30 Teatre Rialto Misión Inversa 
SHOWCASE Associació 

Valenciana d’Empreses de 
Dansa (AVED) 

20:00 
Sala Matilde Salvador - Universitat 

de València LA NAU 
A-normal 

o la oveja errante 
La Siamesa 

 

22:00 
 

Teatre Principal 
Divines Paraules 

(estrena /ESTRENO / Premiere) 

Ballet de la Generalitat / 
Institut Valencià de Cultura 

Dijous 12 

12:30 Plaça del Patriarca No todavía... ahora MalArte 

13:00 Plaça del Patriarca Kuzushi 
Compañía Improvisada / 

Tejido Conectivo 

18:00 Teatre Rialto Zero Humanhood 

 

20:00 
Sala Matilde Salvador - Universitat 

de València LA NAU 

 

Pélvico 
OtraDanza 

22:00 Teatre Principal 
La Maldición de los Hombres 

Malboro 
Una creación de 
Isabel Vázquez 

Divendres 13 

13:00 Plaça del Patriarca Yellow Place Kor'sia 

18:00 Teatro Rialto Bandejats Titoyaya Dansa 

 

20:00 

 

Espai Inestable 
Lo Inevitable 

(estrena /ESTRENO / Premiere) 
Cia Dunatacá 

20:30 T.E.M Fla.co.men Israel Galván 

Dissabte 14 

11:00 Filmoteca - IVC 
Avance Documental siete 

leguas: contar la danza y la 
diversidad 

BalletVale+ 

13:00 Plaça del Patriarca Más o menos inquietos Cía Daniel Abreu 

17:00 Teatre Rialto Amelia Marea Danza 

19:00 Teatre Rialto Amelia Marea Danza 

20:30 Carme Teatre Las Muchas Cia Mariantònia Oliver 

22:00 Teatre Principal Now Lasala 

Diumenge 15 

11:00,12:30, 
17:00, 18:30 

Espai Inestable Pequeño Big Blue PanicMap 

12:30 Plaça del Patriarca Good Girl Hermanas Gestring 

13:00 Plaça del Patriarca Volat Pepa Cases dansa-teatre 

19:00 Teatre Principal We women Sol Picó 

20:30 Carme Teatre Las Muchas Cia Mariantònia Oliver 



 

 

 

 

ACTIVITATS PARAL·LELES 

 

1. Misió Inversa.  

11 d'abril a les 10.30 hores, en el Teatre Rialto. 

Organitza l'Associació Valenciana d'Empreses de Dansa (AVED), amb l'Institut Valencià de 

Competitivitat Empresarial (IVACE). 

Entrada gratuïta fins a completar l'aforament. 

Ambdós organismes presenten, en el marc del festival, el projecte Missió Inversa: Plataformes i 

xarxes d'internacionalització, una iniciativa destinada a fomentar la presència de les empreses 

valencianes de dansa en el mercat exterior i oferir-los suport logístic en totes les fases del seu 

procés d'internacionalització. 

 

 

 



 

2. Classes magistrals. 

2.1. Classe magistral amb Rudi Cole i Júlia Robert. Els 

dos artistes, directors i coreògrafs de la companyia 

Humanhood imparteixen una classe magistral gratuïta 

dirigida a professionals. 

Gènere: Dansa contemporània. 

13 d'abril a les 10.30h, en la Sala 7 de l'edifici Rialto. 

Amb inscripció prèvia. 

 

2.2. Classe magistral amb Olga Pericet. Aquesta bailaora 

i coreògrafa de reconeguda trajectòria internacional 

imparteix una classe magistral gratuïta dirigida a 

professionals. 

Gènere: Flamenc. 

14 d'abril a les 12h, en la Sala 7 de l'edifici Rialto. Amb 

inscripció prèvia.  

 

 

3. Trobades amb el sector. Perspectives de futur: Transicions professionals.  

13 d'abril de 10h a 13h, Universitat de València-LA NAU. 

Organitza l'APDCV (Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana). 

Activitat Professional. 

L'APDCV organitza la trobada Perspectives de futur: Transicions professionals, que tindrà lloc 

durant el matí del divendres 13 d'abril de 10 a 13 hores en La Nau de la Universitat de València. 

L'objectiu d'aquesta trobada és el coneixement i la reflexió sobre els models de transició 

laboral que funcionen en altres països de la Unió Europea i l'estat del treball que es realitza, 

des de fa anys, a nivell estatal, per part de les associacions de professionals de la dansa. Serà 

una trobada amb professionals vinculats al disseny d'un programa per a la transició 

professional per i per a les nostres ballarines i ballarins. 

 

 

 



4. Avançament documental Siete leguas: contar la danza y la diversidad. 

Organitza l'equip de Balletvale+, amb els directors del llargmetratge, Marcia Castillo-Martín i 

Jon Ander Santamaría, i la coguionista Aurora Edo. 

14 d'abril a les 11h, en la Filmoteca IVC. 

Oberta al públic. 

El projecte Balletvale+ —dansa adaptada per a xiquets amb diversitat funcional motora— 

presenta un avançament del seu documental Siete leguas, en la Filmoteca de València el 

dissabte 14 d'abril a les 11, amb la projecció del tràiler i algunes imatges en exclusiva. A 

continuació  hi haurà una xarrada-col·loqui amb l'equip de Balletvale+: els directors del 

llargmetratge, Marcia Castillo-Martín i Jon Ander Santamaría, i la coguionista, Aurora Edo. En 

aquesta trobada abordaran els tres eixos temàtics que s'entrellacen al llarg dels 75 minuts del 

film: la capacitat de la societat civil per a promoure una iniciativa solidària i integradora, el 

ballet com una pràctica artística i física amb un enorme potencial terapèutic i la diversitat 

funcional allunyada dels estereotips estesos. 

Siete leguas narra com un grup de xiquets amb diversitat funcional participa en la seua societat 

per mitjà de la dansa; és la història d'un grup de persones que van decidir explorar com el 

ballet pot portar més lluny a aquells a qui, en principi, els estava vedat ballar, empoderar-los i 

donar-los una dignitat allunyada de qualsevol paternalisme; i és també el relat de com la 

societat civil pot sobreposar-se al desencant i a les limitacions, gràcies a la cooperació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Diàlegs de dansa 

Organitza l'Academia de las Artes Escénicas de España. 

15 d'abril a les 12h, en la Sala 7 de l'edifici Rialto. 

Oberta al públic amb inscripció prèvia. 

Diàlegs de dansa és un espai per a la paraula i la reflexió de dues 

coreògrafes, OLGA PERICET i ASUN NOALES, que comparteixen entre 

elles i amb el públic la seua visió personal sobre les diverses maneres i 

metodologies dels seus processos creatius. 

Provinents de disciplines tan dispars en el seu origen, com el són el 

flamenc i la dansa contemporània, ambdues creadores dialoguen sobre 

la creació coreogràfica amb una moderadora especialitzada en l'àmbit 

de la dansa, amb l'objectiu de revelar al públic les eines i les claus dels 

seus processos de creació, i que aquest puga valorar en tota la seua 

dimensió el talent artístic i intel·lectual de les dues coreògrafes. 

 

6. Reunió de la Comisió de Ballet, Dansa i Arts del Moviment i de la Comisión de 

Música de la Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de Titularitat 

Pública. 

Els dies 11 i 12 d'abril se celebrarà la reunió semestral de la Comissió de Dansa de la Xarxa, que 

tindrà com a objecte principal l'elaboració del catàleg d'espectacles de dansa recomanats per a 

la seua programació.  

 

ESPAIS DEL FESTIVAL 

Amb la ferma voluntat de potenciar la programació de dansa en altres punts de la ciutat, en 

aquesta edició s'amplien els espais escènics, i s'evita així que les propostes de dansa queden 

concentrades únicament en els espais de titularitat pública. Açò afavoreix l'ampliació de nous 

públics en diferents districtes de València. 

Així doncs, comptarem amb els habituals espais de titularitat pública, que són el Teatre 

Principal i el Rialto. També comptarem, com en la passada edició, amb La Sala Matilde Salvador 

i el TEM (Teatre el Musical). A més, incorporem Carme Teatre i Espai Inestable. 

 

 

 

 



ACTIVTATS DIRIGIDES A LA CREACIÓ DE PÚBLICS  

L'espectacle Las Muchas persegueix l'objectiu de crear nous públics, ja que els tallers que 

realitzaran la setmana prèvia facilitaran la participació i implicació en el projecte de persones 

no professionals en una comunitat local, que reforça la relació de la dansa i la seua previsible 

implicació en la programació del festival.  

La companyia valenciana Titoyaya, amb la seua obra Bandejats, inicia una nova línia de treball i 

recerca dins de la dansa social i comunitària. Des d'aquest àmbit aborda el tema de les 

migracions i de les persones refugiades, desplaçades o exiliades. Com a projecte social, la idea 

principal és la de desenvolupar un treball combinant l'equip artístic habitual de Titoyaya amb 

un grup de persones heterogeni, intergeneracional i no professional, que participaran en el 

procés no solament com a part de l'elenc final de l'obra, sinó com a peces fonamentals de la 

seua creació. Per a aquesta proposta la companyia compta amb la col·laboració de l'ONG 

València Acull, i integrarà en escena usuaris de l'entitat que s'han vist obligats a emigrar.  

La presència de la dansa en el carrer, amb almenys sis propostes, contribuirà a generar nou 

públic. Situar la dansa en l'espai de la quotidianitat urbana facilita també un intercanvi amb un 

espectador diferent de l'usual, aliè a la dansa. D'una banda, s'estimula l'espectador que mire 

l'entorn amb el qual conviu diàriament de manera diferent i, per l'altra, se'l convida a descobrir 

una forma d'expressió artística no sempre accessible al gran públic.  

 

Coordinació general: Mar Jiménez 
Assitent de coordinació: Jesús Mascarós 
Activitats parale.les: Leonardo Santos 
Coordinació técnica: Tito Beltrán 
Premsa i comunicació: Magda Simó, Mila Molla i Lola Flors 
Xarxes socials: Guillermo Arazo 
Promoció: Silvia Clavel 
Fotògraf:  Jose  Jordán 
Disseny  gràfic: Juliane Petri 
Direcció Adjunta d´Arts Escèniques de l´Institut Valencià 
de Cultura: Roberto García 
 


