
Classe magistral de coreografia a càrrec d’Israel Galván

DESTINATARIS

Coreògrafs i estudiants de dansa de nivell avançat que tinguin interès a aprofundir en les claus del ball flamenc a través
d’un dels bailaores i coreògrafs més arriscats del moment: Israel Galván.

INTRODUCCIÓ i PROGRAMA

… Artista eclèctic i controvertit, ha aconseguit transformar els codis estètics del flamenc a base d’un profund coneixement
sobre els seus orígens. La seva línia ideològica va en pro de la cerca continuada d’un llenguatge propi: desarticula el
moviment, en fa una altra lectura, trenca el temps, balla el silenci i es mou al compàs de qualsevol cosa... però en el
seu flamenc hi ha tanta profunditat com en el traç dels vells bailaores.

Georgina A. Cayuela Vera (llicenciada, investigadora i crítica de dansa)

Israel Galván condensarà en les quatre hores que dura la classe magistral la seva particular visió de les matèries següents: 

1a hora Tècnica – 2a hora Seguirilla – 3a hora Soleá por bulería – 4a hora Bulería

PROFESSOR

Israel Galván, coreògraf i bailaor (Sevilla 1973), és Premi Nacional de Dansa 2005 en la modalitat de creació, guardó
que li va concedir el Ministeri de Cultura «per la seva capacitat de generar en un art com el flamenc una nova
creació sense oblidar les veritables arrels que l’han sustentat fins als nostres dies i que el constitueixen com a
gènere universal». La base per a la concessió del preu fou la feina que havia dut a terme amb els espectacles Arena
i La edad de oro.

INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS i LLOC D’IMPARTICIÓ

La preinscripció tindrà lloc a través del web de la Fundació Autor (www.fundacionautor.org). Fundació Autor es posarà
en contacte amb els alumnes preinscrits per formalitzar la matrícula.

Els alumnes seran admesos per ordre d’inscripció. S’admetran inscripcions fins a exhaurir les places o fins al dia d’inici
del curs. Realització del curs subjecta a un mínim d’inscrits.

www.fundacionautor.org / www.sgae.es

Lloc d’impartició BARCELONA: Mercat de les Flors · Sala Pina Bausch – C/ Lleida, 59

ORGANITzEN

BARCELONA,  9 de maig  de 2013 – Horari: de 15:00 a 19:00 - Durada: 4 hores

Barcelona Contacto: Alfredo de Jesús adejesus@fundacionautor.org Tel. (+34) 932 689 000
Pilar Chueca pchuecal@sgae.es ext. 2208 y ext. 2204

Fundació Autor es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte del programa si les circumstàncies ho requereixen.

Alicante - Barcelona - Bilbao - Castellón - Donostia - Madrid - Murcia - Santiago - Sevilla - Valencia - Zaragoza - Zarautz - Internacional

formació

Amb la col·laboració de:


