B od y / L a nd s c a p e 1 5 - 2 1 A b r i l 2 0 1 9
Burg - Catalunya - E s p a n y a

Taller d’exploració de la relació entre cos i paisatge, dirigit per
Frank van de Ven (Body Weather Amsterdam)
Taller intensiu de 6 dies al Pirineu Catalá.La nostre base es trobarà al petit poble del Burg,
que es troba a 10km a l’oest d’Andorra, entre el Parc Nacional d’Aiguetortes, L’Estany de
Sant Maurici I el Parc Natural de l’alt Pirineu.A prop, es troben alguns dels cims més alts de
Catalunnya.L’assentament humà dels pirineus es remunta almenys al període de fusió
glacial.Estudis arqueològics recents han trobat proves d’assentaments de fa 8,500 anys( Edat
Neolítica). Es tracta d’un espai de gran diversitat ecològica i una notable riquesa de
paisatges, de gran bellesa, amb variada flora I fauna. Entre d’altres, trobem, Gussos
pirinencs, Ermines, Voltors, àguiles daurades i cérvol, així com una important quantitat
d’espècies úniques i flora.
Body Weather - Body/Landscape: L’entrenament bàsic i el punt de partida d’aquest taller és
el Body Weather,és una pràctica integral que investiga les interseccions dels cossos i el seu
entorn. Els cossos no es conceben com a entitas fixes, sinó com el clima, en constant canvi a
través d’un Sistema de processos infinits i complexos que es produeixen dins i for a d’aquests
cossos.L’objectiu de treure el Body Weather a la naturalesa és explorar i desemvolupar la
conciència del propi cos en si mateix i com un paisatge en constant evolució dins d’un
paisatge més gran que l’envolta.
Programa inclourà *MB -(Ment/Cos, músculs/Ossos), Entrenament de dansa *practica I
reflexió sobre entrenament físic- mental *Caminar i passejar, passejades silencioses,
pelegrinatges i excursions nocturnes *Diverse maneres d’experimentar el cos, Moviment i
paisatge *Investigar els divergents sentits d’espai i temps *Registres peripatètic,Dibuxar,
Escriure,contacte immediat amb l‘entorn *Topografia mental d’un lloc, mite, ment arcaica,
genius loci *Geologia local, arqueologia i història.
Una Part integral del taller serà l’investigació de projectes artístics individuals Durant 1-2 hores
per dia. Els facilitadors del taller estarán disponibles per guiar i donar suport Durant el procés.

Perfil de participants: Per artistes i estudiants madurs que treballen en l’espectacle, la dansa,
l’art del paisatge, l’escultura, la fotografia, l’arquitectura, el teatre, les arts visulas i per aquells
interessats en caminar en el medi ambient I la història natural.
Selecció de participants es basarà en el seu c.v. i la motivació. No és necessari cap
entrenament previ ( dansa), però el taller serà fisicament exigent, per tant, es requereix una
bona condició general.
Frank van de Ven és ballarí i coreògraf que passa molt anys al Japó treballant amb Min
Tanaka i la companyia Maijuku.Juntament amb Katerina Bakatsaki va fundar 'Body Weather
Amsterdam', el 1993 ,com plataforma de formació i performance. Des de 1995 ha dut a
terme el projecte interdiciplinari Bohemiae Rosa amb Milos Sejn,que connecta el cos i el
paisatge amb art, geologia i arquitectura.
Per obtenir més informació bodyweatheramsterdam.nl

PRACTICAL INFORMATION
Dates: 15-21 April 2019. Arribada el diumenge 14 d’abril per la tarde.Sortida diumenge 21
Abril després de dinar
Adreça: Vila del Burg al Pirineu Català http://espai.dansanatura.com
Accés: Desde Barcelona ,3,5 amb cotxe. Un Bus (companyia Alsa)va cap a Llavorsí des d’on
podrem anar a recollir-vos.Tambè hi ha autobusos a Llavorsí des de Saragossa i des de
Lleida. Intercanviarem adreces dels participants per facilitar l’ús de cotxes compartits.
Allotjament: € 15 per Nit - dormitori Menjar: € 10 per dia. Cuinarem nosaltres de manera rotativa.
Porteu tambè botes de muntanya- sandàlies -Tovallosa - quadern - motxila – impermeable I
pantalons – repel.lent d’insectes –roba calenta - llanterna
Organització: Sara Pons +34 639 162 720 / Tania Garrido Monreal +34 629 546 409
Quota del Taller: € 300. Descompte d’estudiants I parats € 270. avans del 15 de Febrer 2019
€ 240
Assegurança és un requisit que cada participant tingui la seva propia assegurança, amb la
seguretat social és sufficient. Assegureu-vos de portar una còpia al lloc.
Reserva: Enviar un email amb un curt c.v. I carta de motivació a Sara i Tania a
Bodyweatherinspain@gmail.com. En un termini de 1 setmana processarem la vostra
sol.licitud i després de l’acceptació s’haurà d’enviar un dipòsit 80 euro per confirmar la
reserva.Tota la tarifa del curs s’ha de transferir abans del 25 de març 2019.

Information and booking: Bodyweatherinspain@gmail.com

