A tots els socis i amics de la dansa:
Estimats companys/es de dansa lliure,
“vull comunicar-vos que m’agradaria molt que poguéssim fer una
mostra de danses per festejar els 25 anys de l’associació. He
pensat en un recital en que poguéssim participar les persones
que estéssim disponibles en un moment donat. La meva idea és
“Frisos en dansa””
Així començava el missatge que us vaig enviar quasi fa un any
demanant la vostra participació. Un grup de persones perseverants
ens hem anat trobant un cap de setmana cada mes, i finalment tenim a
punt un recital de dansa d’una hora aprox. de duració, que no és altra
cosa que posar sobre l’escena algunes coreografies senzilles i alguns
moviments de base de Malkovsky. En realitat és com un homenatge al
seu llegat, donat que ens hem limitat als seus moviments i a la manera
“clàssica” de presentar la dansa lliure.
Tot plegat, presentat d’una forma variada i àgil, dona lloc a una
trentena de números a dansar per les tretze persones que formem el
grup.
Nosaltres hi estem posant molta il·lusió, estem molt engrescats i
tenim moltes ganes de compartir.
Ara bé, necessitem més mans, mes col·laboració i més ajuda. Primer
amb el suport moral i econòmic de l’Assoc. per tenir mitjans per
accedir al mitjans culturals i al públic. Després, per cada recital,
necessitaríem 5 o 6 persones compromeses per ajudar-nos per la
representació entre vestidors i per la recepció i venda d’entrades.
Tenim ja previstes 3 actuacions – que us anunciarem puntualment – pel
21 de març a Vilafranca, el 18 d’abril a Barcelona i el 13 de Juny a
Berga. També agrairíem la vostra col·laboració si ens poguéssiu ajudar
en la difusió del nostre projecte, que ens agradaria que l’associació
se’l fes seu.
També necessitem gent que potser pugui cosir, dissenyar un cartell,
editar uns pamflets, fer contactes, fer fotos, vídeo, i gent per buscar
llocs on fer les actuacions, que tenim previstes realitzar fins al mes
de juliol d’aquest any.
Si us comprometeu per ajudar-nos i col·laborar a un espectacle (podeu
ser diferents persones per cada lloc) seria per tot un dia, doncs ens
trobem per assajar a partir de les 10h del matí i comptem que els

espectacles siguin a les 8 del vespre (normalment en dissabtes) (si fos
en diumenge hauria de ser a les 7 de la tarda).
Us demano que contacteu amb mi per les col·laboracions que ens
pugueu oferir.
Artús Porta
977 76 22 32 / 630 34 21 19 / artusporta@hotmail.com
“Frisos” som: Amèlia Alvera, Àngels Cervià, Assumpta Gabarró, Cati
Manen, Clara Lanuza, Coia Martínez, Glòria Tortras, Julia Sánchez,
Mercè Bracons, Mireia Jerez, Rosa Mª Porta, Roser Ferrer i Artús
Porta

