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A principis del segle XX, sorgeix el 
moviment de dansa lliure tot seguint  
l’impuls d’Isadora Duncan. 
François Malkovsky, ballarí i coreògraf 
contemporani a Isadora, aporta un 
treball pedagògic molt valuós. 
Inspirat en les lleis universals del 
moviment, en la natura, en la pintura i 
l’escultura clàssiques, en els gestos i les 
emocions humanes, Malkovsky elabora 
una pedagogia que busca incrementar la 
disponibilitat corporal i la sensibilitat 
anímica. Proposa imatges com el mar, el 
vent, el foc, la mare que bressola, el 
segador, els ocells que s’envolen, la 
lleona ferida, les campanes, el veler ...

La dansa lliure és accessible a tothom. 
Qualsevol edat i condició física o 
anímica és ideal per gaudir dels seus 
beneficis. El repertori musical inclou 
sobretot els grans compositors clàssics, 
música folklòrica i contemporània. 
El 1986 es comencen els cursos de dansa 
lliure a Catalunya organitzats per 
associacions franceses. Llavors es crea 
l’Associació Catalana de Dansa Lliure, 
amb l’objectiu de promoure i difondre 
la dansa  lliure en totes les seves 
manifestacions i àmbits. 
L’ACDLl compta amb el suport de 
persones associades i voluntàries per 
portar a terme les seves iniciatives. 
Actualment organitza 18 cursos anuals.

Dijous de dansa
Cada dijous tenim una cita de 18.15 a 20.15h a 
la Casa Orlandai, de Barcelona. A més, l’últim 
dijous de cada mes convidem una animadora o 
animador de l’ACDLl per dirigir la classe.

Divendres de dansa
L’últim divendres de cada mes, de 18.30 a 
20.30h, fem una sessió a la Sala Gare, de 
Manresa, amb animació a càrrec de l’ACDLl.

Fons documental
El fons documental, allotjat a la Casa Orlandai, 
està a disposició de totes les persones 
associades. L’últim dijous de mes, de 18.15 a 
20.15h, podeu consultar-lo o gaudir del servei 
de préstec de llibres i vídeos.

Associació
La quota per formar part de l’Associació 
Catalana de Dansa Lliure és de 36 euros anuals. 
La teva incorporació és important més enllà de 
l’aportació econòmica, que fàcilment recupe- 
raràs si assisteixes als cursos, significa un suport 
per la difusió de la dansa a totes les persones.

associació@dansalliure.cat
www.dansalliure.cat

Casa Orlandai, c. J. Piquet, 23, Barcelona
Sala Gare, c. Fonollar, 6, Manresa

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

fullet.pdf   1   19/12/2017   10:04:49



dansa 
lliure Pedro Cuesta

20 i 21 de gener 
Institut del Teatre de Barcelona
Organitza: Carme Picón
carpicver@gmail.com
Preu 90/100 euros

Isabel Alzola
17 i 18 de febrer
Institut del Teatre de Barcelona
Organitza: Cati Manén
catimanen@gmail.com
693 57 99 50
Preu 90/100 euros

Marianne Orhant
i Pierre Louis Orhant (guitarra)
24 i 25 de febrer
Sala Okiturri (San Roman, Gasteiz) 
Organitza: Lola Ovejas
arramel@gmail.com
945 312 418
Preu 85/100 euros

Martine Puynège
i Núria Escrig (infants)
del 29 de març a l`1 d’abril
La Plana 
(Santa Maria d’Oló, Barcelona)
Organitza: Amélia Alvera i Sara Quesada
saraqsoto@gmail.com
Allotjament: www.fundaciolaplana.org
Preu 110/130 euros

Contacteu amb les persones organitzadores per fer la 
inscripció, per obtenir informació i detalls dels cursos. 
Un cop feta la inscripció, cal realitzar el pagament posant 
el nom, la data del curs i enviar el comprovant per correu 
electrònic.
(preu persones associades/preu altres).
Catalunya: ES87 2100 3282 6121 0053 8612 La Caixa 
País Basc: ES16 2095 3234 1710 9245 2662 Kutxabank 

Cursos
programació gener-juny 2018

Marianne Orhant
i Pierre Louis Orhant (guitarra)
21 i 22 d’abril
Institut del Teatre de Barcelona
Organitza: Maite Muñoz
maitemunoz66@gmail.com
Preu 100/110 euros

Amy Swanson
19 i 20 de maig
Institut del Teatre de Barcelona
Organitza: Mireia Jérez i Clara de Lanuza
claralanuza@hotmail.com
Preu 90/100 euros

Annie Garby, 
Laurence Fauchenneret 
i Alexandre Bodak (piano)
del 23 al  26 de juny
Col·legi Claver (Raïmat, Lleida)
Organitza: Montse Masana i Clara de Lanuza
Inscripcions: claralanuza@hotmail.com
Allotjament: montsemasana@gmail.com
Preu 130/150 euros. Pensió completa 40 euros.
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