


Inaudit – Vicenç Bou : espectacle de creació escènica
Països Catalans, en dansa : espectacle escènic tradicional

Un espectacle del « Grup Montgrí Dansa » us garanteix:
-Qualitat artística: el nostre grup està format per dansaires que tenen la
consciència professional necessaria i està adaptat a la presentació d'un
espectacle de dansa catalana d'alt nivell.
-Originalitat : tots els nostres espectacles son creacions originals i/o
versions coreogràfiques adaptades pel nostre director. No som cap copia
d'un altre grup català!
Amb nosaltres teniu, no solsament un espectacle d'alt nivell de
dansa catalana, sinó també i sobretot un espectacle respectuós amb
les nostres tradicions interpretat per dansaires formats amb l'art de
l'escena.

Présentació

El « Grup Montgrí Dansa » es va fundar l’any 1989 i avui dia és considerat un dels millors
grups de dansa a Catalunya.
La mitjana d’edat dels seus membres és
d’uns 20 anys, la qual cosa fa d’aquest
grup un dels més joves que hi ha
actualment. El seu repertori és molt ampli
i inclou des de les danses tradicionals dels
territoris de parla catalana fins a creacions
coreogràfiques contemporànies. Des de la
seva creació, ha optat per la presentació
de les nostres danses de manera
espectacular, barrejant teatre i passos
contemporanis. Aquesta sàvia aliança
entre tradició i modernitat demostra el
caràcter viu d’una cultura en constant
moviment. L’aportació del grup a la
cultura catalana la trobem igualment en el seu impressionant vestuari que conté una col·lecció de
vestits tradicionals completa i variada. Als vestits catalans tradicionals cal afegir-hi els vestits
especialment confeccionats per les creacions contemporànies. Amb el desig de promoure i de fer
descobrir i apreciar la cultura catalana a través de les danses tradicionals dels Països Catalans, el
Grup fa unes vint representacions per temporada a Catalunya, Espanya i també a l’estranger.
Programes : Cada any el grup prepara diferents programes de danses per un espectacle d’una
duració aproximada d’una hora i mitja. Normalment, el Grup pot oferir dos espectacles ben
diferents, responent així a totes les demandes dels organitzadors. El programa tradicional comprèn
essencialment danses amb coreografies pròpies inspirades amb la tradició catalana. A cadascun dels
seus programes reviu les danses de la Catalunya Nord i Sud, les Illes Balears, el País Valencià… .
Danses populars de les dos vessants dels Pirineus, danses humorístiques, senyorials, danses típiques
interpretades només els dies de Festa Major. Les representacions es poden fer durant tot l’any.
Dansaires : De 30 a 50 dansaires : s’integren al Grup normalment
entre els catorze i els vint anys. Els balladors són voluntaris
apassionats que dediquen el seu temps lliure a la preparació d’uns
espectacles de dansa catalana d’alt nivell.
Direcció : La direcció del Grup és a càrrec del Director Artístic
Sébastià Vilanou assistit per un equip de tècnics i administradors.
Organització : Gairebé la totalitat dels dansaires es forma a
l’Escola de Dansa del Grup. L’entrada al Grup es fa mitjançant la proposta del Director Artístic.
Situació : El Grup es troba en el centre municipal « Servei del Blat » a Torroella de Montgrí
(Girona). Els cursos i assajos es porten a terme regularment a la sala d’assajos.
Sebastià Vilanou : Director Artístic del Grup de Dansa Catalana « Grup Montgrí Dansa », Sebastià
Vilanou ha fet un repertori viu que pot conjugar el passat, el present i també el futur.

Inaudit - Vicenç Bou

Aquest espectacle de dansa catalana és una creació escènica. Es tracta d’una veritable creació
musical i coreogràfica que el « Grup Montgrí Dansa » ha concebut, realitzat i produït.
Es va presentar el 27 d’agost del 2010 a Torroella de Montgrí
(Baix Empordà) dins el programa de la festa major del poble. Es
tracta d’un viatge a través de l’obra musical de Vicenç Bou, un
dels compositors de sardanes més populars. L’any 2010 es
celebrava el 125e aniversari del seu naixement i el 2012 es
celebrarà el 50e aniversari de la seva mort. El nostre Grup de
Torroella de Montgrí, població on va néixer i morir Vicenç Bou,
no podia deixar passar aquesta ocasió! Per aquesta raó, el nostre
grup va decidir juntament amb l’aprovació de l’ajuntament i la
família del compositor, rendir-li homenatge i recordar la seva
memòria a través de la realització d’aquest espectacle.
D’una durada d’1h05 sense interrupció, es composa de 10 parts que no només reflexen la seva vida
sinó també l’evolució de la sardana. Es tracta d’un espectacle de dansa catalana on les tonades de
sardanes ben conegudes es barregen amb ritmes més moderns, la qual cosa permet als dansaires
interpretar passes i coreografies originals conservant l’esperit tradicional.
Per garantir l’èxit de l’espectacle, s’ha encomanat la coreografia a Sebastià Vilanou i la música en
directe o enregistrada al cèlebre compositor Jordi Molina, també de Torroella de Montgrí.
Fitxa tècnica :
-de 30 a 40 dansaires i 6 músics
(musics opcionals)
-de 6 a 8 tècnics
-Durada : 1h05 (sense pausa)
Possibilitat de pausa segons les seves
necessitats
-Escenari de 100 m2 mínim (10x10)
-Lloc de producció*
Sala : teatre, sala polivalent, auditori, escenari...
Aire lliure: teatre a l’aire lliure, plaça de braus,
escenari...
* L’espai escènic ha de ser una superfície plana i llisa, sense cap
obstacle (ex : arbre, banc, llums...)

Preus temporada 2011/2012 de l’espectacle amb música enregistrada* : 1.600 €
*Preu vàlid només pels desplaçaments compresos al voltant de 100km de Torroella de Montgrí. A partir de 101km i
fins a 200km : + 150,00 €. A més de 200km : consultar-nos.

Nota :
> En el cas que el lloc on es representa l’espectacle no estigui equipat del material tècnic necessari,
el nostre grup disposa de :
-Sonorització (sense càrrec)
-Il·luminació (350,00 € adicionals)
>Aquest espectacle es pot representar amb música amb directe amb 6 músics. Consultar-nos.

Països Catalans, en dansa

Aquest espectacle de dansa és una invitació a un viatge al cor dels Països Catalans que el « Grup
Montgrí Dansa » ha concebut, realitzat i produït.
Es va presentar el 27 d’agost del 2011
a Torroella de Montgrí (Baix
Empordà) dins el programa de la festa
major del poble. Es tracta d’un viatge
a través dels territoris de parla
catalana que es presenten al públic en
tota la seva diversitat. Des del
Rosselló al País Valencià, passant per
la Costa Brava i la Terra Alta, sense
oblidar-nos de les Illes Balears o la
Vall d’Aran, aquest espectacle
presenta les danses més populars i
característiques dels Països Catalans.
La durada de l’espectacle és d’1h15 sense interrupció i es composa de diferents parts que ens
permeten retrobar-nos amb aspectes ben coneguts. Es tracta d’un espectacle de dansa on es barregen
la dansa popular i les exigències de l’art a l’escenari, conservant un esperit tradicional.
Per garantir l’èxit de l’espectacle, la direcció artística i coreogràfica és a càrrec de Sebastià Vilanou
i les danses en directe (o enregistrades) són obra de músics catalans importants com Max Havart,
Jesús Ventura, Jordi Núñez o Joaquim Serra.
Fitxa tècnica:
-de 30 a 40 dansaires i una cobla (cobla opcional)
-de 6 a 8 tècnics
-Durada : 1h15 (sense interrupció) / possibilitat de pausa segons les seves necessitats
-Escenari de 100 m2 mínim (10x10)
-Lloc de producció*
-Sala : teatre, sala polivalent, auditori, escenari... (matí, tarda o vespre)
-Aire lliure: teatre a l’aire lliure, plaça de braus, escenari... (matí, tarda o vespre)
* L’espai escènic ha de ser una superfície plana i llisa, sense cap obstacle (ex : arbre, banc, llums...)

Preus Temporada 2011/2012 de l’espectacle amb música enregistrada* : 1.600 €
*Preu vàlid només pels desplaçaments compresos al voltant de 100km de Torroella de Montgrí. A partir de 101km i
fins a 200km : + 150,00 €. A més de 200km : consultar-nos.

Nota :
> En el cas que el lloc on es representa l’espectacle no estigui equipat del material tècnic necessari,
el nostre grup disposa de :
-Sonorització (sense càrrec)
-Il·luminació (350,00 € adicionals)
>Aquest espectacle es pot representar amb música amb directe amb cobla. Consultar-nos.

GRUP MONTGRÍ DANSA
Companyia de dansa catalana

Amb el suport

Contractació i informació :

Catalogne Nord - Rousselló
Sebastià Vilanou
Tél. : (+33) 06 10 49 63 03
@ : svilanou@hotmail.com

Catalogne Sud - Empordà
Susi Capella
Tel. : (+34) 679 97 71 17
@ : continuitat@telefonica.net
ccntinuitat@telefonica.net

Grup Montgrí Dansa
Susi Capella
c/ Empúries 45
17257 Torroella de Montgrí
(Girona – Spain)
www.continuitat.com

