
Entitat concertada amb

Membre de

Mitjans col·laboradorsMitjans patrocinadors

932 892 770 · info@teatrelliure.com
Pl. Margarida Xirgu,1

visita aquí el nostre web

Aquest document està dissenyat per ser llegit  
al mòbil. Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta 
t’ho agrairà.

Amb la col·laboració de Amb el suport de

Horari
Diumenge a les 18.30 h

Durada
1 h 10’

Lloc
Montjuïc. Espai Lliure

Idioma
En català

Accessibilitat
Assistència auditiva a través del mòbil

#Celebration

Intèrpret
Montse Colomé

Mirada escènica 
i tècnica
Sergi Fäustino

Amb empremtes de
Jordi Vidal  
Jordi Bulbena  
Jordi Cardoner  
David Pintó  
Oscar Dasi  
Carles Mallol  
Ramon Colomina  
Inés Boza  
Clàudia Solwat  
Pere Faura

Amb la música de
Miles Davies (So What), 
Kool and the Gang 
(Celebration)  
i Eric Clapton 
(Somewhere over 
the Rainbow)

Agraïments
Ajuntament d’Osor, 
Companyia de dansa 
LasLolas,  
Mercè Cortadas, 
Ajuntament d’El 
Catllar, Joan Morlà, 
Anna Pérez i La Tacones 
de Sant Cugat

Amb el suport de
Beques Barcelona Crea 
de l’Ajuntament  
de Barcelona

En residència a
Casa del Teatre Nu  
de Sant Martí de Tous  
i la Fàbrica de Creació 
La Caldera-Les Corts  
de Barcelona

Ballo des dels cinc anys i la meva 
trajectòria professional sempre 
ha estat molt eclèctica: he portat 
a terme treballs més personals, 
però sempre he treballat més per 
encàrrec, tant en el món de la dansa 
com en el del teatre. 

L’any 2015, viatjant per feina cap 
a les Illes Canàries, un lloc on 
sempre m’he sentit com a casa, em 
vaig començar a plantejar per què 
no crear un solo en el qual pogués 
parlar d’identitat, de maduresa, 
de què vol dir fer-se gran si has 
treballat sempre amb el cos,  
un cos que es va transformant.  
Per què no fer un solo al voltant  
del meu 65 aniversari. 

Han passat set anys, i és que m’agafo 
les coses, les que vull explicar, 
representar i compartir, amb temps.

Montse Colomé
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Conferències performatives 

Celebration
Un ball parlat

de Montse Colomé  
18/12. Espai Lliure

Programa educatiu 22/23
Espai Lliure

https://www.teatrelliure.com/ca/espailliure
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://www.instagram.com/espai_lliure/
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
https://twitter.com/hashtag/Celebration
https://open.spotify.com/track/4vLYewWIvqHfKtJDk8c8tq?si=758555d2e8a349b4&nd=1
https://open.spotify.com/track/3K7Q9PHUWPTaknlbFPThn2?si=05c847c2a4b34b01&nd=1
https://open.spotify.com/track/3AQScJXz4Q9WxpGsAXKDgI?si=e718d55833674c59&nd=1
https://open.spotify.com/track/3AQScJXz4Q9WxpGsAXKDgI?si=e718d55833674c59&nd=1

