GROOVE - HIP-HOP

Plaça Fort Pienc
Dissabte 18 de maig a les 18 h
Festival de danses urbanes, de joves que practiquen
diferents tipus de danses amb influències d’arreu del
món, i de música electrònica a càrrec del Professionals DJ Kids.

“Som un grup de ballarins de danses urbanes un tant
perillosos, com a consell us diem que guardeu bé les
vostres pertinences. Grup de Hip-hop que fa el taller
de l’Eix Jove al CC Casa Elizalde i que ve a la mostra
amb la mateixa coreografia que els va fer guanyar un
premi al festival Rough Diamonds d’aquest any.

Col·laboren:
Biblioteca Agustí centelles (Comte Urgell, 145)
Biblioteca Fort Pienc (Pl. Fort Pienc, 4-5)
Biblioteca Joan Miró (Vilamarí, 61)
Biblioteca Sagrada Família (Provença, 480)
Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver (Comte Borrell, 44)
Biblioteca Sofia Barat (Girona, 64)
CC Casa Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
CC Cotxeres Borrell (Viladamat, 2)
CC Fort Pienc (Pl. Fort Pienc, 4-5)
CC La Casa Elizalde (València, 302)
CC Sagrada Família (Provença, 480)
CC Urgell (Comte Urgell, 145)
Espai de Fotografia F. Català-Roca (Llança, 21)
Espai Calàbria 66 (Calàbria,66)

THE BOOM - HIP-HOP
Un grup de ball de nois i noies de 13 a 16 anys. Ballen
Hip-Hop al CC Golferichs. “Aquest any hem preparant un ball que té una història basada en la pel·lícula
La Purga. Hi ha molt temps i dedicació darrere, esperem que us agradi!”
NORIX - K POP
El grup més jove de l’Eix Jove! Fan el taller de l’Eix Jove
al CC Fort Pienc. Estan molt nerviosos però surten a
la pista de ball amb moltes ganes de fer el que més els
agrada i els uneix: ballar!
ROAD KILLERS - K POP
Diuen que es van conèixer a la presó de Barcelona i
que amb la dansa es desfoguen i gaudeixen moltíssim.
Grup del taller de l’Eix Jove del CC Sagrada Família.
VLAC PYNUTS - K POP
És el primer any que aquest grup ballen juntes i els hi
agradaria poder arribar molt lluny. Fan el taller de l’Eix
Jove al CC Urgell. Molta sort Vlac Pynuts!

SHUFFLE SHOWCASE
El ‘shuffle’ és un estil de ball que té el seu origen a
les raves australianes. Si vols saber més sobre aquest
ball, vine i gaudeix de l’exhibició de shuffle a càrrec
d’aquest grup que assaja al Casal de Joves del Coll.

Organitza:

FUSIONDANCERS - LATINO
Aquest grup de joves de diferents nacionalitats de l’IES
Moisés Broggi tenen un mateix somni, ballar! Per la
Mostra ens han preparat una coreografia de ball.

EIX JOVE
Projecte de dinamització juvenil de l’Eixample
eixjove.cat
facebook.com/eixjove
@eixjove
Tel. 607 537 621
Llança, 21, baixos

Professionals DJ Kids
Un col·lectiu de Djs de Barcelona que experimenten i
desenvolupen projectes musicals i àudio-visuals.

ELYSIUM - K POP
Grup de joves de l’Eixample i Gràcia que fan el taller de
l’Eix Jove al CC Cotxeres Borrell des de ja fa molts
anys!

Més informació a EIXJOVE.CAT/MOSTRA

Districte de
l’Eixample

VI Mostra
d’Art Jove
de l’Eixample
Autora de la imatge: Maria Serrallonga, guanyadora del III Concurs de cartells per a la Mostra d’Art Jove 2019.

DANSES URBANES I MÚSICA ELECTRÒNICA

Del 26 d’abril al
29 de maig de 2019

Calàbria 66 - Vestíbul (Calàbria, 66)
Del 26 d’abril al 12 de maig
Exposició col·lectiva de cartells
Inauguració: 26 d’abril a les 18 h
Exposició dels cartells participants al III concurs de
cartells de la Mostra d’Art Jove de l’Eixample. Els cartells estan realitzats per joves d’entre 12 i 18 anys amb
tècniques digitals i manuals. El cartell guanyador, dissenyat per Maria Serrallonga, és la imatge de la VI
Mostra d’Art Jove 2019. El dia d’inauguració es faran
públics els cartells finalistes del concurs i es realitzarà
el lliurament de premis i obsequis.
“HERROR”
CC Urgell. Sala Teresa Pàmies (C.Urgell, 145)
Del 10 al 29 de maig
Exposició col·lectiva de tècniques plàstiques
Inauguració: 10 de maig a les 12 h
(Error) és el tema de l’exposició anual de l’Escola
d’Art La Industrial. Any rere any, l’escola prepara
una exposició amb els treballs realitzats des de les
diferents assignatures de cada ensenyament, tant de
Batxillerat com de Cicles. En aquesta mostra es poden
trobar treballs bidimensionals com il·lustracions, pintures, dibuixos i fins i tot escrits; treballs volumètrics com
escultures, joies, peces de ceràmica; i material audiovisual com fotografies o curtmetratges.

CC Urgell. Sala Teresa Pàmies (C. Urgell, 145)
Del 10 al 29 de maig
Exposició col·lectiva de tècniques plàstiques
Inauguració: 10 de maig a les 12 h
Partim de la idea de la distorsió entesa com a tergiversació, és a dir, el fet de mostrar el món i els fets a
través d’una mirada intencionalment deformadora de
la realitat. Generar, per tant, una estranyesa en l’espectador partint d’una situació o acció normal que,
transformada a través dels nostres ulls es converteix
en quelcom anormal i estrany. Apareixen els somnis,
les pors, les angoixes, o el simple fet de trastocar un
element quotidià de la realitat en quelcom diferent mitjançant els diversos recursos de l’audiovisual abordats
des d’una perspectiva experimental, com del collage o
les arts plàstiques. Treballs d’alumnes de l’Escola Pia
Nostra Senyora.

sar-nos, posteriorment, en l’autoconeixement i en la
interpretació. La fita és l’obra i les conseqüències el
creixement personal.

NO SOLO DUELEN LOS GOLPES
Monòleg a càrrec de Pamela Palenciano

“CÒMIC”
CC Urgell – Vestíbul (Comte Urgell,145)
Del 10 al 29 de maig
Exposició col·lectiva
Inauguració: 10 de maig a les 12 h
Exposició dels treballs realitzats pels alumnes del taller
de Còmic de l’Eix Jove

Conservatori Municipal de Música de
Barcelona (Bruc, 110 - 112)
Dijous 16 de maig a les 11 h (90-100 min)
En aquest monòleg Pamela Palenciano ens proposa
des de la seva pròpia experiència, d’abusos i submissió al poder i la violència de la masculinitat patriarcal,
una mirada al tipus de relacions que mantenim en el
marc del patriarcat.

CC Urgell. Sala Teresa Pàmies (C. Urgell, 145)
Del 10 al 29 de maig
Exposició col·lectiva de tècniques plàstiques
Inauguració: 10 de maig a les 12 h
En aquesta exposició els alumnes de Batxillerat d’arts
plàstiques de l’IES Poeta Maragall exploren els recorreguts de la ment artística, que ens porten a apropar-nos a la realitat i a trobar-ne l’essència per endin-

Espai de fotografia F. Català-Roca (Llança, 21)
Del 17 al 27 de maig
Exposició col·lectiva de fotografia
Inauguració: 17 de maig a les 18 h
Exposició fotogràfica dels treballs realitzats pels joves
alumnes del curs “Fotografia de retrat” dins del marc
de projectes de suport a la creació artística de l’Espai
de Fotografia F. Català-Roca, amb la col·laboració
de l’Eix jove, projecte de dinamització juvenil del Districte de l’Eixample.

L’alumnat de 1r de Batxillerat artístic de l’IES Poeta
Maragall presentaran diferents peces musicals que
han treballat durant el curs escolar a les assignatures
de música i interpretació i en tallers d’arts escèniques
que s’emmarquen dins del Projecte de creació artística
que l’Eix Jove realitza en col·laboració amb el centre.
“PERCUPIA”
Els alumnes del batxillerat artístic de l’Escola Pia
Nostra Senyora presentaran un recull de peces musicals, instrumentals i vocals, tant en grup com en solitari
i peces de dansa urbana, clàssica i contemporània.
18 h - segona part

“RETRATS FOTOGRÀFICS”

“EL PROCÉS CREATIU”

“MARAGALL TROUPE”

ACTUACIONS

@pamelapalenciano

“3r CONCURS CARTELL MOSTRA D’ART JOVE”

“DISTORSIONS”

TEATRE, MÚSICA I DANSA
CC Urgell – Auditori (Comte d’Urgell, 145)
Divendres 17 de maig
12 h - primera part
BATUKADA

Max Moreno Bedmar

EXPOSICIONS

Actuació del grup de percussió de l’IES Poeta Maragall, format per alumnes de 1r de Batxillerat d’arts escèniques en el marc del Projecte del suport a la creació
artística en especialitat musical que l’Eix Jove realitza
en col·laboració amb el centre.

“B-X357”
La companyia de teatre Witxy – Witxy Teatre ens presenta B-X357, una obra de creació col·lectiva del taller
de teatre de l’Eix Jove.
“Un Grup d’amigues es reuneix per passar un dissabte
com tants d’altres, les coses canvien quan una d’elles
revela el seu secret més íntim...”
Intèrprets: Jana Andrés, Joana Forner, Noa Coroian,
Júlia Rius, Adela Cosmina i Eva Navarro.
Direcció i dramatúrgia: Màrius Hernández
“VIOLENCE SHOW”
Alumnes del grup de teatre de l’IES Pedraforca presenten una obra que ens farà reflexionar sobre la violència.
Reflexionem sobre les diferents formes que adopta la
violència exposant una visió crítica sobre un fet que
envolta el nostre dia a dia. Sí, ja sabem que una agressió és violència però, ho pot ser també una mirada, un

anunci a la televisió o fins i tot, la talla d’un pantaló?
Parlem de les víctimes i dels agressors. De l’odi a les
minories i del poder quan estem en grup. De quan patim violència però també de quan l’exercim.
“EL TREN DEL CABARET”
Clau d’Actors és una companyia formada, dirigida i
gestionada per un grup d’adolescents, majoritàriament
de l’Espai Tísner del CC Cotxeres Borrell. Presenten una reinterpretació de l’aclamada obra d’Agatha
Christie.
Què li falta a un cabaret que està dins d’un tren? Un
assassinat, unes detectius boges per resoldre’l, històries ocultes entre els personatges més pintorescos, i
com a últim ingredient, que sigui un musical. No es pot
demanar res més!
Directors i guionistes: Júlia Estapé, Luca Butturini i Joel
Quesada.
“SEGONA PELL”
tUtU fA és un col·lectiu que explora des d’una perspectiva antropològica el concepte d’identitat a partir
de les diferents pràctiques del cos. En aquesta peça,
òpera prima creada en la intimitat de les sales d’assaig del CC Cotxeres Borrell i en l’exposició pública
dels carrers de Barcelona, tUtU fA investiga a través
de la dansa què vol dir ser una persona LGBTI+ durant
l’adolescència i com afecta la mirada de l’altre en la
construcció de la pròpia identitat.
Interpretació de: Ares Llucià, Nef Blázquez, Male Domènech, Mey Costa i Kilian Fernández. Cocreació de:
Juliana Guerrero, Mireia Alarcón + intèrprets. Idea i direcció de: Mireia Alarcón.

