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F
4 d'abril a les 18’30h. Teatre Bartrina. representació del Pere i el Llop a càrrec dels
alumnes d'elemental i del nou projecte de Petits artistes, amb l’Escola de música del Centre de
Lectura. També participaran els alumnes del Col·legi Joan Rebull amb la representació
de “La Pe i el Cordi fan ballar a l’Escola”, projecte conjunt amb la Regidoria d’Ensenyament i
Política Lingüística i l’Escola de Dansa, basat en el llibre“La Pe i el Cordi” del Sr. Jordi Agràs.
Els alumnes hauran de venir a les 17’00h
F
5 d'abril a les 18’00h. Teatre Bartrina, representació del Pere i el Llop a càrrec dels
alumnes d'elemental i del nou projecte de Petits artistes, amb l’Escola de música del Centre de
Lectura. També participaran els alumnes del Col·legi Sant Josep de Reus amb la representació
de “La Pe i el Cordi fan ballar a l’Escola”, projecte conjunt amb la Regidoria d’Ensenyament i
Política Lingüística i l’Escola de Dansa, basat en el llibre“La Pe i el Cordi” del Sr. Jordi Agràs.
Els alumnes hauran de venir a les 17’00h.
F
7 d’abril acte inaugural de la Ciutat de la Música a les 21’00 h plaça Mercadal, participen
alumnes de Jazz i de Flamenc de l'Escola de Dansa del Centre de Lectura
F
Participació al Concurs Vaslav Nijinsky . Del 6 al 8 d'abril a la ciutat de Huesca,
participen la Jove i Junior companyia de Dansa en coreografies de contemporani.
F

Seminari de Funky14 d'abril a càrrec de Samuel Faye. Horari:
- 9’30h a 11’00h: 2n AP (A)
- 11’00h a 12’30h: 1r AP (A I B)
- 12’30h a 14’00h: 2n AP (B)
- 15’00h a 16’30h: 3r AP i Taller

F
14 d'abril a partir de les 16’30h V Fira Tastet de la ciència. Plaça de l'Univers "La dansa i
la física" Actuació de la Jove i la Junior companyia de dansa del Centre de Lectura de Reus.
F
17 d'abril I Trobada de les Escoles de Dansa Autoritzades d’Alt i Baix Camp i IEA Oriol
Martorell de Barcelona. IEA Oriol Martorell de Barcelona i les escoles autoritzades s’han unit per
a fer conjuntament un taller de dansa, amb el tema dels refugiats. A partir del poema “Podries”
de Joana Raspall, van crear una composició musical, una coreografia i un treball visual i plàstic
que contenen sentiments i emocions viscudes pels nens i nenes durant el procés creatiu.
Participem en aquesta activitat: IEA Oriol Martorell de Barcelona, Elena Garcia:
Coreografia, Pilar San José: Música, Toni Costa: Arranjaments piano, Jordi Pérez Bravo:
coordinador, Escola de Dansa Adagi de Valls, Escola de Dansa Artis de Reus, Escola de Dansa
Centre de Lectura de Reus, Escola de Dansa Montbrió del Camp i Escola de Dansa Núria Díez
de Reus. Teatre Bartrina. A les 16.30 h. Entrada Lliure.
F
25 d'abril Teatre Bartrina Musical Fame. El Conservatori de la Diputació a
Reus conjuntament amb l’INS Salvador Vila-seca i les escoles de dansa de Reus: Artis, Núria

Díez i del Centre de Lectura organitzen un Musical basat en el cèlebre FAMA que s’estrenarà
l’abril de 2018.La direcció d’aquesta producció està a càrrec de l’actriu reusenca Georgina
Llauradó. L’espectacle comptarà amb la música en directe de la banda simfònica del
conservatori de la Diputació a Reus, i amb la interpretació d’alumnes de l’aula de cant modern
del conservatori, cors i aula de teatre de l’Institut Salvador Vilaseca i dels ballarins procedents de
les escoles de dansa Artis, Núria Díez i Centre de lectura de Reus.
Un gran projecte que s’estrenarà al Teatre Bartrina de Reus el proper 25 d’abril de 2018
F
28 d'abril a les 12’00h a la plaça Mercadal Actes del Dia Internacional de la Dansa. LA
Coordinadora de Dansa Reus, proposa per celebrar el Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril)
una actuació de dansa, a càrrec dels alumnes de la coordinadora: Escoles de dansa: Artis,
Centre de Lectura, Núria Díez, i amb diferents entitats culturals d’altres països, que conviuen
entre nosaltres a la nostra ciutat. Un Gresol de Cultures amb motiu del Dia Internacional de la
Dansa. Durant l’acte es farà la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dansa
F
28 d'abril a les 21’00h al Teatre Fortuny. XXXIII Gala de dansa. L’Associació de
Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona (#apdansatgn) vol celebrar el 200è
aniversari del naixement del ballarí i coreògraf Marius Petipa (1818-1910), les coreografies més
cèlebres són El Llac dels cignes, El Trencanous, La Bella Dorment, Don Quixot... Una proposta
de l’associació per celebrar el Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril). Es llegirà el manifest
que anualment es publica per commemorar aquest dia. Les peces coreogràfiques que es veuran
a l’escenari del Teatre Fortuny, són dels diferents coreògrafs de les nostres
comarques. L’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona és una
associació amb més de 38 anys d’història que avalen el seu compromís amb la dansa, tant a
nivell educatiu com artístic.
F

30 d'abril Festa de lliure elecció

F

1 de maig Festa del treball

F
https://www.teatrefortuny.cat/malandain-ballet-biarritz. L’Escola de dansa del Centre de
Lectura us informa del Ballet de Biarritz al Teatre Fortuny de Reus, el 16 de maig a les 21.00 h.
Espectacle molt recomanable i gairebé obligatori a tots els alumnes. Entrades de platea a 32,40,
2n pis a 22,50 i 3r pis a 13, 50. Si som més de 20 alumnes, pares, professors i/o amics, hi haurà
més descompte. Us podeu apuntar i portar els diners en efectiu a les professores. Fins el 13
d'abril.

