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18 de febreiro | 21.00 h |Teatro Principal

Mopa

(Espérame despierto)

11 de marzo | 21.00 h | Teatro Principal

Centro Coreográfico National  
de Caen/Basse-Normandía

Manta

17 de marzo | 21.00 h | Teatro Principal

Compañía Nuria Sotelo

Métanse nos seus asuntos

29 de abril | 21.00 h | Teatro Principal

Traspediante

Habelas

4 e 5 de maio | 21.00 h | Teatro Principal

Les Slovaks Dance Collective

Within (Dentro) (4 de maio)

Jorney Home (Viaxe A Casa) (5 de maio)

25 de maio | 21.00 h | Teatro Principal

Experimentadanza

Inoxidable

centro coreográfico national  
de caen/baSSe-norMandía

dance collective

Co patrocinio de

Centro Coreográfico National de Caen/Basse-Normandía (foto: l. philippe)



Mopa 
(espérame despierto)
dirección e coreografía: Juan Kruz Díaz 
de Garaio Esnaola creación, coreografía e 
interpretación: Eloísa Cantón e Juan Luís Matilla 
deseño de iluminación: David Linde (La Suite)� 
iluminación: Pablo Pujol asistente e repetidora: 
Raquel Luque deseño de produción: Antonio 
López de Ahumada (La Suite)� produción: 
Miguel López comunicación e prensa: Olga Beca 
(Telegrama Comunicación)� fotografía: Luís 
Castilla vídeo: Guillermo Marrufo deseño: Daniel 
Alonso (El Rancho)� un espectáculo de Mopa 
Producciones S.L. estrea 20 febreiro 2009 no 
Winter Festival de Teatro Sarajevo  desenvolvido 
dentro do proxecto de residencias de Endanza 
Itinerante en colaboración coa Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales da Junta de 
Andalucía (Consejería de Cultura)� e o apoio do 
Concello de La Rinconada duración: 1 h

Dous personaxes adormecidos parecen alleos aos 
que testemuñan a intimidade do seu diálogo. Diá-
logo que intenta, unha e outra vez, unha comuni-
cación a través dunha linguaxe que construíron e 
da que se apropiaron.

En tanto que testemuñas, o noso desafío consiste 
en aceptar acompañalos na súa vida cotiá, nas 
súas actividades e na relación que entre eles se 
estabelece e que se nos presenta, como simples 
observadores, sen xuízo ningún.

Mopa

Mopa nace, con More Productive (2002), nun obradoiro 
para Mirjam Berns. As primeiras pezas foron presen-
tada ao público no III e IV Certamen Coreográfico de 
Andalucía: Solitude (2003), gañadora do 2º premio, e 
Delicatekken (2004), gañadora do único premio desa 
edición. A primeira produción foi Danza Extraterrestre 
(2006), subvencionada pola Junta de Andalucía. As pe-
zas Anvers Pervers e Instalar Piloto Silencio aparecen en 
2007 no contexto de AreaTangent Sevilla e son presen-
tadas, respectivamente, en Temporada Alta de Girona e 
Huellas Córdoba. En 2008 preséntase no Fest  Tuve que 
hacer el amor por cortesía, en colaboración con Francisco 

Centro Coreográfico National  
de Caen/Basse-Normandía 
Manta
coreografía: Héla Fattoumi/Eric Lamoureux  
interpretación: Héla Fattoumi  creación 
sonora e vídeo: Eric Lamoureux  vestiario / 
teas: Marilyne Lafay  escenografía: Stéphane 
Pauvret  creación de iluminación: Xavier 
Lazarini  construción de decorados: Jackie 
Baux  asistente: Pauline Le Boulba produción: 
Centre Chorégraphique National de Caen/
Basse-Normandie (CCNC/BN)�  coprodución: 
Festival Montpellier Danse 2009, LiFE – Lieu 
international des Formes Emergentes de Saint 
Nazaire  este espectáculo foi galardoado 
no marco do Quincuaxésimo aniversario do 
Ministerio de Cultura e Comunicación.

O termo hijab ou hidjab (íd-ab) quere dicir “todo 
veo colocado diante dun ser ou dun obxecto para 
ocultalo á vista ou illalo”. Nun contexto non ara-
bófono, designa máis concretamente o veo que un 
número, nada desprezábel, de mulleres musulmás 
levan, cubrindo a cabeza e deixando o rostro des-
cuberto. Tamén é denominado “veo islámico”.

“De nena, xoguei co safsari (o veo branco) das 
mulleres tunisias, como o neno xoga calzando 
os escarpíns da súa nai. De moza, nadei nunha 
educación chea de prohibicións ligadas á tradición 

árabe-musulmá. Para fuxir, mergulleime nas lectu-
ras que me revelaron a necesidade de cuestionar a 
miña cultura de orixe, até certos lugares, dema-
siado liberticidas. Convertida en muller, mido a 
sorte de ser arrincada  dos muros desa tradición na 
que impiden, ditan, na que reducen o campo das 
posibilidades, e fago a escolla de danzar, de ser 
unha artista que determina os actos do seu devir 
cada día en movemento. Deste xeito eu son unha 
muller árabe, cunha dupla cultura, emancipada, 
unha muller moi unida á cuestión da liberdade das 
mulleres, da liberdade de vivir a súa vida de muller 
sen restricións, sen imposición. 

Nos dez últimos anos, o uso do hijab, profusa-
mente comentado nos medios, foi para min, que 
xamais cumprín co deber de someterme a el, unha 
oportunidade para afondar en cuestionamentos 
moi complexos. Cada vez, en calquera lugar, que 
me crucei cunha destas mulleres “portadoras” de 
signos de escravitude, quedei estremecida, pertur-
bada e a indignación que sinto é crecente. Estando 
en contacto con algunha delas, quedo convencida 
de que ningún pretexto, contexto ou texto poden 
impoñer de xeito represivo, encuberto, o uso de 
algo que toque o corpo, o mediador primeiro da 
miña relación co outro, co mundo...

Atrevinme a comprar unha destas vestimentas, 
púxena, metinme no seu interior para sentir. As 
sensacións invadíronme, guiáronme, leváronme. 
Ser inmóbil, atreverse cun aceno, un despraza-
mento, unha danza... Souben que debía procurar, 
explorar co corpo: entendín que estaba prepa-
rada para buscar un xesto artístico a partir desa 
vestimenta.”

Héla Fattoumi/Eric Lamoreux

Héla Fattoumi/Eric Lamoureux, coreógrafos 

Coñécense na Universidade René Descartes, como alum-
nos de educación física e deportiva. En 1988, fundan 
a compañía Urvan Letroiga, o dúo Husaïs é galardoado 
no concurso de Bagnolet en 1990, e iso apórtalle un 
recoñecemento internacional.

As súas pezas que conforman o percorrido e a conti-
nuidade de Husaïs; traballo xunguindo ás nocións de 
dominio/ non dominio, forza/fraxilidade, facendo xurdir 
unha danza en que a carga expresiva é atravesada por 
unha “enerxía gráfica”.

De 2001 a 2004, Héla Fattoumi é vicepresidenta Danse 
da Societé des Auteurs Compositeurs Dramatiques e res-
ponsábel da programación do “Vif du sujat” no Festival 
d’Avignon. De 2006 a 2008, preside a Asociación dos 
Centros Coreográficos Nacionais.

Na dirección do CCNC, Héla e Éric seguen camiño a 
través de pezas con maior carga social cun enfoque 
a través da tenrura cara a unha resolución poética, 
estética para vivir compartindo: La Madâ’a (2004) cos 
irmáns Joubran; La danse de Pièze (2006), arredor da 
noción da homosexualidade no mundo árabe-musulmán; 
1000 départs des muscles (2007), na que cuestionan 
os obxectos usuais do fitness mediante unha crítica da 
sociedade competitiva; e ultimamente Manta, so creado 
para o Festival Montpellier Danse (2009) a partir da 
problemática que suscita o uso do veo islámico. Desde 
2005, inician o Festival Danse d’Ailleurs que nas catro 
primeiras edicións puxeron o aceno sobre artistas pro-
venientes do continente africano, que lle conferiu a este 
festival novo unha crecente proxección internacional. 

www.ccncbn.com

Compañía Nuria Sotelo 
métanse nos seus asuntos
creación: Ana Vallés, Nuria Sotelo dirección: 
Ana Vallés interpretación: Nuria Sotelo 
iluminación: Baltasar Patiño, Miguel Muñoz 
produción e distribución: la tía mardalina, Manu 
Lago fotografía e vídeo: grismediostudio.com 
deseño gráfico: Jacobo Bugarín colaboración: 
Sala Santart, Compañía Sapristi, Teatro Ensalle 
preestrea 23 xullo 2010, Sala Santart estrea 29 
outubro 2010 Festival Internacional de Teatro de 
Ourense FITO.  duración: 45 min

Un traballo sobre a presenza. Un solo de danza 
que se move entre a evocación de lugares comúns 
e a exposición da privacidade, formulando a 
implicación ou desentendemento do que mira ou 
asiste a un acto público e cuestionando a nosa 
pasividade ante os acontecementos alleos. Alguén 
dirá que de bo grao se metería nos seus asuntos, 
pero cales son? Ás veces todo nos concirne e, de 
repente, nada nos toca. 

O fío condutor é a transformación, dunha muller, 
dunha presenza, da enerxía, da mirada do que 
observa. O camaleonismo dunha persoa segundo: 
segundo se trata, segundo se mira, segundo se 
amosa, segundo se lembra. 

A escena é unha ferramenta de comunicación  
e o obxectivo é conectar. É eficaz o que facemos? 
Con poucos recursos interésanos mostrar  
o aparentemente sinxelo aínda que todo teña 
unha dupla lectura. 

Alexander Calder xogando co seu pequeno circo 
de arame, o pallaso que intenta subirse a unha 
cadeira, a trapecista de ouro, os cabalos azuis, 
a cabareteira, unha modelo núa, algunha vaca 
queda, queda. 

As ideas construídas a partir de imaxes. A danza e 
a presenza a través de emocións e sensacións. O 
pracer de evocar imaxes que provoquen a emoción 
do que mira, que sempre é individual e, que se 
logramos involucralo, participará sendo intérprete 
das nosas experiencias. O intento e a repetición do 
intento. “Proba outra vez, fracasa outra vez” como 
dicía o gran Beckett. 

Ana Vallés

Nuria Sotelo alíase con Ana Vallés en 2010 para crear o 
seu espectáculo debut coa súa propia compañía: Métan-
se nos seus asuntos, despois de traballar como bailarina 
para o Centro Coreográfico Galego, Experimentadanza, 
Caleac Teatro, Femme Fatale, Teatro Resoante e Elefante 
Elegante. 

www.latiamardalina.com/distribucion/asuntos

Traspediante 
Habelas
autor: Begoña Cuquejo dirección: Begoña 
Cuquejo adaptación máxica: Mago Vituco 
deseño de son: Ariel Ninas deseño de 
iluminación: Paulina Funes vestiario: Cloti 
Vaello música: Ariel Ninas ao vivo coreografía: 
Begoña Cuquejo e Marta Alonso  estrea  en 
Cambados en 2010  duración: 45 min

“arangaño, arangaño, vaite de aquí que a xesta de 
varrer corre tras de ti”

Peza escénica multidisciplinar, música en directo, 
danza contemporánea, audiovisual e maxia.

Traspediante

Traspediante é un colectivo de arte escénica que suma 
proxectos docentes (Aula de Danza na Universidade), 
comerciais (para a Xunta, Se paras na praia separa) e 
escénicos (obras de teatro, danza in-situ...).

Como compañía de danza contemporánea, traballa na 
busca dunha linguaxe expresiva que conxugue as traxec-
torias formativas e profesionais dos seus integrantes, 
Begoña Cuquejo e Marta Alonso, nas que se entrelazan 
a psicoloxía (carreira na que ambas están licenciadas) e 
a danza.

Comezan a traballar en 2008 definindo ata agora o seu 
interese pola utilización do  “que xa está aí”, resaltando 
e amplificando o valor expresivo do movemento natural 
ao convertelo no centro de atención.

Traspediante é ademais un lugar de encontro con outros 
artistas como por exemplo: músicos (Ariel Ninas, Mada-
mme Cell), David Creus, ou os artistas  Estevo Creus e 
Paulina Funes, estes últimos influíndo enormemente na 
dirección estética, artística, e filosófica que vai confor-
mando a identidade desta compañía.

www.traspediante.blogspot.com

Les Slovaks Dance Collective 
Within (Dentro)
coreografía e Danza: Milan Tomásik música: 
Tomaz Grom deseño de iluminación: Davor 
Balent escenografía e vestiario: Jasna Vastl 
producción vestiario: Franjo Ris son: Jernej 
Černalogar director técnico : Joris De Bolle 
fotografía: Miha Fras promotora: Phileas 
Productions – Erik Gobin producido por: Plesni 
Teater Ljubljana 2006� produtor: Ziva Brecelj o 
Programa do Teatro Plesni de Ljubljana está 
subvencionado polo Ministerio de Cultura de 
Eslovenia e o Concello de Ljubljana duración: 
35 min

* Tempo. Devanceiros. Agora. Agradecemento. 
Percepción. Alegría. Agora *

Within trata da integridade do interno e o externo, 
o tanxíbel e o intanxíbel, o visíbel e o invisíbel. 
O solo de Milan Tomásik aborda a percepción e a 
perspectiva e cuestiona a uniformidade da reali-
dade común. Diferentes niveis de percepción do 
espazo e o tempo créanse no espectáculo median-
te o paso de un ao outro, usando principalmente 
cambios e cortes dacordo coa esencia da realidade 
específica. Milan Tomásik traballa coa simplicidade 
de tres elementos -o son, a luz e o corpo- dun 
xeito moi preciso e estruturado. O son e a luz 
están deseñados de forma coherente co corpo e o 
movemento, creando un claro e delimitando o es-
pazo no que o bailarín mostra a súa extraordinaria 
técnica. O traballo físico, a composición musical e 
o deseño de iluminación xogan un papel significa-
tivo na consecución do ritmo xeral, aínda que de 
xeito independente dos ritmos que suceden entre 
as secuencias e entre un e outro; neste senso 
crean unha coreografía orixinal sobre un patrón 
de viaxe no tempo. A peza presenta unha refinada 
estrutura dramática e secuencias magníficamente 
enlazadas. Durante a performance parece que 
puidésemos ver e sentir o invisíbel, o que se atopa 
no interior (“within”)...

Jorney Home  
(Viaxe a casa)
coreografía e interpretación: Les Slovaks Dance 
Collective (Martín Kilvady, Peter Jasko, Antón 
Lachky, Milan Eric, Milan Tomásik)� música: Simon 

Experimentadanza 
Inoxidable
dirección: Carlota Pérez e Leo Rodríguez 
escenografía: Experimentadanza deseño de 
son: Leo Rodríguez deseño de iluminación: 
Keko vestiario: Ven que te combino música: 
Collage musical coreografía: Leo Rodríguez e 
Carlota Pérez estrea no Forum Metropolitano (A 
Coruña)� 24 marzo de 2010  duración: 1 hora

Inoxidable é un espazo cunha natureza pura en 
que non cabe o óxido que nos corroe. É unha 
metáfora que compara as relacións humanas cunha 
materia inorgánica.

Experimentadanza

Compañía dirixida pola coreógrafa e bailarina Carlota 
Pérez dende o ano 2003. Leva producidos e realizados 
7 espectáculos que inclúen danza-teatro para nenos e 
adultos.

Paralelo ao seu labor como compañía de rúa e de sala, 
dispoñen dun espazo de creación e formación para 
actores e bailaríns que é Experimentacultura e realizan 
festivais de danza en espazos non habituais cada ano 
ou bianuais baixo a dirección artística de Carlota Pérez 
como, Espazos que danzan en varias cidades da comu-
nidade, Macuf en Movemento, e Danza Aberta. Dirixe 
proxectos para outras entidades como o Festival Artes 
no Camiño onde dirixiu os espectáculos Camiñando e 
Movementos en Ruta e foi compañía residente durante 
os anos 2007-08. 

Participou na creación do espectáculo O falar calado de 
Universidade de Lugo e Santiago e no ano 2007 levou a 
cabo un espectáculo con presos na Prisión de Monterro-
so e é a directora do proxecto Integracción patrocinado 
pola Concellaría de Asuntos Sociais da Coruña. 

A compañía gañou o 1º premio do Certame Coreográfico 
de Madrid, o segundo de Galicia, o 1º do Encontro de 
Novos Creadores de Povoa do Varzim e dunha residencia 
no Espazo do tempo en Portugal. Colaborou cos coreó-
grafos Damián Muñoz, Guido Tuveri, Chevy  Muraday, 
e con directores de escena como Santi Prego e Carlos 
Vizcaino. É unha compañía coproducida polo Centro 
Coreográfico no seu espectáculo para nenos Arte a 
escena. Durante a súa traxectoria trouxo 15 coreógrafos 
invitados a nivel internacional e realizou proxectos de 
fusión entre danza e arte.

experimentadanza.com

Torres e Anna París, e en Mes de Danza (Sevilla) Tus 
hijos me están jodiendo la vida, con Francisco Torres e 
Roberto Martínez Losa. Ambas estréanse definitivamen-
te en Mes de Danza Sevilla 2009. Nese ano, pero no 
Sarajevo Winter Festival estrease (espérame despierto), 
en colaboración con Eloisa Cantón e Juan Kruz Díaz de 
Garaio Esnaola. Mopa faise en decembro co 1º premio 
do Certamen Coreográfico de Madrid con Mala Suerte 
o Falta de talento, traballo de Juan Luís Matilla coa 
bailarina Raquel Luque.

www.soyunamopa.com

Thierrée ao vivo deseño de escea: Les Slovaks 
Dance Collective, Joris De Bolle deseño de 
iluminación: Joris De Bolle deseño de vestiario: 
Mat Voorter, Pepa Martínez director técnico: 
Joris De Bolle produción: Phileas Productions 
coprodución: Kaaitheater (Bélxica)�, Charleroi/
Danses (Bélxica)�, Teatre Mercat de les Flors 
(España)�, Hellerau-European Center for the Arts 
Dresden (Alemaña)� socio: DCJ-Danscentrum 
Jette (Bélxica)� co soporte de: Ministerio da 
Comunidade flamenga, Comisión da Comunidade 
flamenga de Bruxelas  co agradecemento pola 
súa colaboración: Janka Ambrózová, Roberto 
Magro e Eleonor Bauer duración: 1 h

En Journey Home utilizan un narrador, perso-
naxes, tradicións e elementos teatrais para crear 
unha estrutura narrativa. A peza está formada por 
pequenos componentes e historias, cada un co seu 
comezo e fin, e un estilo e un ambiente concretos. 
Journey Home está construída en torno a cada 
un dos seis artistas (cinco bailaríns e un músico) 
como se fose un personaxe do seu propio filme. A 
inspiración para este espectáculo vén da tradición 
eslovaca na que unha noite de baile é como un 
crebacabezas de diferentes danzas de cada rexión 
do país.

Les Slovaks crean unha danza polifónica que saca 
a cada bailarín á palestra como solista e parte 
fundamental dunha dinámica familiar e colectiva, 
estabelecendo como principios fundamentais da 
parte dinámica do seu sistema de creación, a per-
soa e o grupo. O seu traballo chega ser completa-
mente transparente e o público é invitado a gozar 
do humor, do desacordo, do consenso e do rigor 
do esforzo persoal que constitúe o ensaio e o erro 
da creación conxunta

A música é unha parte vital da súa realidade escé-
nica, un lugar onde as referencias que flotan sobre 
a danza están suxeitas a unha sólida partitura que 
aporta á danza outra perspectiva. Continuando 
coa rica colaboración en Opening Night o músico 
e compositor Simon Thierreè une de novo as súas 
forzas ás de Les Slovaks.

Les Slovaks Dance Collective

Les Slovaks é un colectivo formado por cinco indepen-
dentes e enérxicos bailaríns procedentes de Eslovaquia: 
Martín Kilvady, Peter Jasko, Antón Lachky, Milan Eric e 
Milan Tomásik, que viven e traballan en Bélixca.

Comezaron a bailar moi cedo. Con cinco anos, incluso 
antes de coñecerse, compartiron escenario no festival 

folk Vychodna, sen poder imaxinar que durante os 
vindeiros 20 anos compartirían a mesma vida, educación, 
cuarto, diversión, actuacións e medo escénico.

En 2003 sepáranse para obter novas experiencias, explo-
rar horizontes artísticos e afondar noutros coñecemen-
tos. As colaboracións con artistas de diferentes orixes foi 
un camiño para encontrar unha nova linguaxe a través da 
arte e poder comunicarse con diferentes grupos da socie-
dade. En 2006, reúnense para formar Les SlovaKs Dance 
Collective, combinando vida e experiencias profesionais, 
visión global, hábitos sociais e estreita amizade (viven 
na mesma casa) e comezan a traballar na súa primeira 
creación Opening Night, estreada en novembro de 2007. 
Este proceso creativo, que durou un ano, puxo a primeira 
pedra para determinar a súa forma de traballar e de 
tomar decisións,para desenvolver a habilidade de com-
poñer xuntos, de buscar unha linguaxe do movemento 
(máis tarde chamada “nova danza tradicional”), e para 
acumular regras para relacionarse entre si e co público 
mentres actúan, utilizando música e danza do folclore 
eslovaco. 

www.lesslovaks.com

Cia. Nuria Sotelo

Mopa

Traspediante (foto: miguel a. garcía)

Les Slovaks (foto: sandrine penda)


