Obradoiro familiar

PETÍS A VOLTAS
Ritmos comúns para movementos creativos nas danzas
tradicionais

Neste obradoiro familiar viaxaremos por Portugal, Brasil, Cabo Verde e a India a
través de danzas tradicionais de diferentes raíces comúns. Imos atopar as
semellanzas e as diferenzas das danzas e o espazo que teñen todas para a
improvisación, as emocións e a creación de pasos novos.

A docente Marta Coutinho nun dos seus cursos de danza. Imaxe: Nuno Chaves

HORARIOS: Venres 26 de abril de 16h15 a 17h15 no Museo do Pobo
Galego.

PÚBLICO: familias con pequenas e pequenos a partir dos 4 anos.
PRAZAS limitadas.
PREZO: 3€
€ materiais por participante [redución por máis dunha crianza da
mesma familia a 2€ por persoa].
Persoas desempregadas e socias/os do Museo: de balde.
INSCRIPCIÓN PREVIA (por orde de chegada):
servizosdea
servizosdeac@museodopobo.gal
ata o 24 de abril.

Marta Coutinho
Estudou diferentes estilos de danza con profesorado e coreógrafos/as de diferentes
partes do mundo. Desenvolveu o seu traballo principalmente nas áreas da danza
contemporánea, tradicional e do mundo e está moi influenciada polos ritmos
ibéricos, africanos e brasileiros. Exerceu de bailarina, directora artística,
productora de festivais e profesora en escolas como Coppelia e Mayeusis
(Galicia). Foi unha das artistas do proxecto europeo MUS-E
MUS da Fundación Yehudi
Menuhin.
Como interprete traballou con Madalena Victorino, Francisco Camacho, Caroline
Bergeron, Antonio Catalano e Les Ballets C de la B de Alain Platel. Colabora con
proxectos como a Trupe Senoir do Chapitô ou GLUM. Actualmente da clase
cl
de
danza institucións, asociacións e escolas traballando con persoas de diferentes
idades.
Máis información aquí: https://largoresidencias.com/pessoas/marta-coutinho
coutinho

Workshop de danza en Cedeira co Grupo de Baile Galego Buxainas (2018).

Copyright © 2019 Museo do Pobo Galego.
Museo do Pobo Galego
DEAC | Departamento de Educación e Acción Cultural | Tlf: 981 58 36 20
servizosdeac@museodopobo.gal
A nosa dirección é:
San Domingos de Bonaval
15703, Santiago de Compostela.

