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El 24 d'octubre tindrà lloc el Mira'm,
el festival de dansa d'Olot
Organitzat per La Quarta Paret, tindrà lloc a partir de les 11 a l'Hospici, amb
companyies i escoles d'arreu de Catalunya

Imatge gràfica del Festival Mir'am d'Olot. | @la_quarta_paret.

La companyia La Quarta Paret presenta el Festival Mira'mhttp://festivalmiram.cat
(
) , una
proposta de dansa de companyies i escoles d'arreu de Catalunya, que tindrà lloc a l'Hospici
d'Olot el diumenge 24 d'octubre, amb Jordi Masegur com a director artístic del festival.
Aquesta primera edició del Festival Mira'm, pretén fer visibles les joves companyies, les
escoles de dansa que donen formació a futurs ballarins i ballarines i a diferents estils del món de la
dansa. El festival porta nom Mira'm, per a enfocar l'ull, la mirada, la visualització de la dansa.
Les companyies i escoles són residents a Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida i portaran les
seves coreografies, trajectòria i formació a la ciutat d'Olot.
Broadway jazz, clàssic, neoclàssic, jazz, claqué, danses urbanes i contemporani són els estils
que els espectadors podran gaudir durant el diumenge 24 d'octubre a partir de les 11 a l'Hospici
d'Olot. El festival esdevindrà amb 3 torns i a cada torn s'hi presentaran un total de 8 peces de 3 a
8 minuts. En total hi participaran 22 companyies i escoles de Catalunya.
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Jordi Masegur és el director del Festival Mira'm. Foto: @olotuit.

Jordi Masegur, director de l'escola d'Arts Escèniques i professor de dansa, és el director artístic
del festival. Després de la seva trajectòria a diversos espectacles, concursos, musicals i
festivals s'atreveix amb un festival de dansa amb una gran qualitat de professionals del sector
de la dansa.
També, cal remarcar que després de dos anys d'obertura de l'escola d'arts escèniques La
Quarta Paret, aquest 24 d'octubre vinent presentaran la primera jove companyia de dansa de
la comarca amb els joves intèrprets Eloi Sànchez, Clàudia Gelada, Biel Surinyach, Iria Pujolàs,
Xantal Pereira, Alba Cels, Júlia Bagué, Momo Coromina i Teia Bassagañas. Igualment, hi
participarà un grup de competició de danses urbanes de l'escola.
El festival s'esdevé a la capital de la comarca de la Garrotxa i en un espai emblemàtic com és
l'Hospici, amb un aire modern i donant valor al paisatge.
Les entrades es poden aconseguir a través de festivalmiram.cat ( http://festivalmiram.cat
).
Per a més informació, us podeu posar en contacte a info@festivalmiram.cat
(mailto:info@festivalmiram.cat) o a través de les xarxes socials.
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