TALLER DE DANSA PER ALS MENUTS
Amb Anna Alonso
DESCRIPCIÓ
Taller ideat per a infants de 3 a 10 anys, on despertar el cos, la creativitat, la fantasia i
l’expressivitat.
A través de diferents propostes corporals experimentarem el plaer del cos en moviment i en relació
amb els altres. Amb cura cap al nostre cos i respecte cap al cos de l’altre gaudirem de les
possibilitats que ens ofereix la dansa. Farem servir músiques i materials per ajudar a explorar i
descobrir les capacitats de cadascú i poder gaudir de recrear una història tots plegats. Per acabar,
buscant l’equilibri entre cos i ment, passarem de l’acció a la calma a través d’ un altre llenguatge
expressiu, la plàstica.

Anna Alonso Rosell
Formada en dansa clàssica per la Royal Academy of Dancing of London i en dansa contemporània
amb Anne Morin, Carles Salas, Carol Dilley, Toni Mira, Olga Tragant, Mercè Boronat, Alexis
Eupierre...
Mànager de la companyia de dansa Búbulus Menuts amb la qual va produir l’espectacle infantil
“Avui sortim”.
Membre de la companyia de dansa Xalesta, fent tallers de dansa per a infants d’escola bressol,
cicle infantil i cicle inicial.
Projecte “P4, Dansa a Les Corts” treballant coreografes del grup de dansa resident amb infants de
P4 de diverses escoles.
Taller de dansa per a nens/es de P4 “Mira com ballo” al districte de St Andreu de Barcelona.
Taller de dansa “El Capità Pernil” presentat al saló de la Infància juntament amb Contes Sense
Fronteres
Espectacle-taller de llum negra “Cançonetes en la foscor” per a escola bressol, parvulari i cicle
inicial.
Terapeuta en psicomotricitat. Formada a la UAB i a l’Associació per l’Expressió i la Comunicació
de Barcelona seguint la línia de B. Aucouturier en psicomotricitat vivenciada. Actualment viu i
treballa a Osona com a psicomotricista en diferents escoles, en un centre privat terapèutic i al
CDIAP d’Osona (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç).

HORARIS I PREUS
11 a 13h. Taller. Preu: 10€ un infant, 16€ dos infants de la mateixa família.
14h. Dinar familiar: Al restaurant de la 1a planta de l’Espai Dansa Natura, farem un dinar per a
llepar-se els dits grans i petts. Menú infantl: 8€.

Info i inscripcions al tel. 678718557

www.espai.dansanatura.com

