
PROJECT PEDAGÒGIC

COMPANYA DE DANSA 

www.artenmoviment.es
info@artenmoviment.es
www.facebook.com/artenmovimentaurore
www.vimeo.com/73240178

http://www.artenmoviment.es
http://www.artenmoviment.es
mailto:info@artenmoviment.es
mailto:info@artenmoviment.es
http://www.facebook.com/artenmovimentaurore
http://www.facebook.com/artenmovimentaurore
http://www.vimeo.com/73240178
http://www.vimeo.com/73240178


¿QUI SOM?
Introducció
Art en Moviment és una associació cultural creada amb la intenció d’organitzar i 
fomentar activitats relacionades amb la dansa i les arts escèniques. El nostre principal 
objectiu és ser  un referent en el món de la dansa a Ciutadella i poder  oferir  un espai de 
trobada on s’integrin les diferents modalitats de dansa, professors, alumnes i totes 
aquelles activitats que es generin entorn d’ella.

Filosofia
Des de bon començament del projecte, l’any 2004, fins ara la filosofia de l’associació  
s’ha mantingut amb la intenció d’oferir  una formació de qualitat, atractiva i dinàmica 
per  despertar  l’interès dels diferents sectors de la ciutadania, tot compaginant 
l’ensenyament per  a aquelles persones que cerquen una formació encaminada a una 
sortida professional amb la formació d’alumnes que cerquen el simple plaer d’aprendre 
a ballar. Aquesta combinació resulta imprescindible per  a l’evolució de l’activitat en una 
població d’àmbit reduït com és Ciutadella.

Objectius

Els objectius de Art en Moviment són els següents:
- Fomentar des de la infància el coneixement i el gust per  la dansa, tot iniciant els 

fillets i les filletes en el seu aprenentatge.
- Respondre a una demanda social de cultura artística pràctica.
- Oferir un ensenyament de la dansa orientada tant a la pràctica individual com en 

grup.
- Proporcionar una formació en el moviment i la dansa.
- Organitzar  actuacions en públic i participar en activitats de dansa de caràcter 

aficionat.
- Desenvolupar  una oferta àmplia i diversificada en l’educació de la dansa, sense límit 

d’edat.
- Descobrir  i animar els joves amb aptituds i preparar-los per realitzar estudis 

professionals en l’àmbit de la dansa.
- Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, la dedicació i el ritme 

d’aprenentatge de cada alumne.
- Oferir una gamma àmplia d’ensenyament entorn d’activitats de dansa.

Actualment Art en Moviment compta amb uns 200 alumnes en les diferents activitats 
que ofereix el centre i cuatre professors. 



Art en Moviment, com a Associació Cultural neix, fa 
ja 10 anys. Gràcies al lliurament no només de la 
seva directora, professors i alumnes sinó també de 
l'acolliment del públic, es va donar a la tasca de 
crear, i no limitar-se solament a l'ensenyament. 
D'aquí precisament neix ART EN MOVIMENT com 
compañia. 
Apel·lant a la senzillesa, sense deixar de costat el 
risc, comença un treball que amb els anys ha anat 
guanyant en maduresa. El seu estil abasta un 
ventall de possibil itats. És precisament el 
románticismo ideal de l'adolescent conjugat amb 
l'experiència dels seus coreògrafs el que la 
diferencien: joventut, lliurament i una cura al detall, 
units a la il·lusió de la seva directora Aurore 
Gracient converteixen a ART EN MOVIMENT en una 
promesa viva.

Objectius
Companyia semi-profesional con tres anys de existència de l'escola de 
dansa Art en Moviment. L'objectiu d'aquesta companyia és donar 
l'oportunitat a les alumnes més avançades del centre de treballar 
diferents coreografies, la majoria d'elles creades expressament per  la 
companyia. Això els dóna l'oportunitat de participar en els processos de 
creació, muntatge i representació d’un espectacle. A part d'aquestes 
feina, també es  treballen coreografies cedides d'altres companyies per 
anar ampliant el repertori. Finalment les alumnes presenten treballs de 
composició de creació pròpia.  

Aquesta feina es fa fora de les classes lectives, a raó de sis hores 
setmanals durant 9 mesos i es totalment gratúit per les alumnes 
seleccionadas.

L'ús de la recaptació estarà destinada a cobrir les despeses para: el 
muntatge, despeses de material, despeses de transport, despeses 
d'allotjament, despeses creacion coreograficas, hores d'assajos, 
despeses administratives i gestions, elaboració del vídeo, publicitat.



Neix a França el 1971. Ballarina i coreògrafa.
Grau superior de dansa de la “Fédération Nationale des Écoles et 
Conservatoires de Musique, de *Danse et d’ Art Dramatique” de Paris 
île de France. Diploma de grau Élémentari i Supérior de la Royal 
Academy de Londres. Formació amb la companyia Ballet Jazz Art sota 
la direcció de Razza Hamadi (Paris). Estudis de formació al 
professorat de dansa a l'Institut Pédagogique des Arts 
Chorégrafiques” (Paris). 
Directora de l‘Associació Cultural Art en Moviment.

Joan Taltavull. Ballarí i coreògraf. Neix a Ciutadella de Menorca en 
1982. Graduat en dansa contemporània per l'Institut del Teatre de 



Barcelona. Coreògraf i bailarin de la cia “Tal i Tal dansa” i de la cia 
“Art en Moviment”.

Doryan Suarez Hernaández, Cuba 1977, bailarina y coreógrafa. Promoción 
del 84, ENA, Escuela Nacional de Arte, La Habana, Cuba. 
Coreógrafa y bailarina de “Vuelta y Vuelta danza Teatro” y “Art en 
Moviment”.

Doryan Suarez Hernández, Cuba 1977, ballarina i coreògrafa. 
Promoció del 84, ENA, Escola Nacional d'Art, l'Havana, Cuba. 
Coreògrafa i ballarina de “Vuelta y Vuelta dansa Teatre” i “Art en 
Moviment”.

REPERTORI DE LA CIA  ART EN MOVIMENT

"Cadires 5, 6, 7, 8" 2010 / 2011 és una coreografia en la qual es posa 
com a protagonista a la cadira. La cadira, en la història, pansa per 
diferents personatges, situacions, ambients... on la cadira és un 
objecte indispensable. Una coreografia que passa fàcilment de 
l'humor a la tendresa i de la tristesa a l'alegria.



Durada: 30 min.
Música: Artistes variats 
Coreografies: Joan Taltavull
Direcció: Joan Taltavull, Aurore Gracient

"Bach" és una coreografia que ret homenatge al més que conegut 
compositor barroc. A partir d'un llenguatge abstracte es pretén 
endinsar-se en la música de Bach per transmetre amb el moviment 
allò que movia al compositor a crear, utilitzant els recursos estilístics 
del moment. Una coreografia, com la música, carregada sense ser 
pesada, intensa, emocional, àgil, dinàmica... per intentar entrar en 
contacte amb tot el que ens evoca la música de Bach. 
Durada: 5 min.
Música: Bach
Coreografies: Joan Taltavull
Adreça: Joan Taltavull, Aurore Gracient



"Un lloc per a l'amor", alegre, fresca i amb una visió poètica dels 
moments més tendres de l'amor. Coreografia de la cia “tal i tal 
dansa”.
Durada: 6 min.
Música: Artistes variats
Coreografies: Joan Taltavull
Direcció: Joan Taltavull, Aurore Gracient



“Peces curtes”, conjunt de diverses coreografies creades per les 
pròpies alumnes.
Durada: 10 min.
Música: Artistes variats

Escenografia: Joan *Taltavull
Coreografies: Joan *Taltavull
Direcció: Joan Taltavull, Aurore Gracient



“Present Continuous” 2012 /2013: és el moment “decisiu” de 
situacions “límits” o difícils o tibants…en les quals de vegades ens 
trobem. Moments en què sembla que tot penja d'un fil, en què som 
fràgils i vulnerables…
Durada: 20 minutos
Música: Artistes variats
Escenografia: Joan Taltavull
Coreografies: Joan Taltavull 



"Algún nombre de mujer” 2012 /2013: és una obra amb caràcter 
propi, que porta en sí els laberínticos moments d'un instant de dona. 
Fàcil, fràgil, recte, sinuós, temporal, etern, molt, poc, on… I el secret 
està a equilibrar les mescles.
Durada: 20 min.
Música: Artistes variats 
Escenografia: Doryan Suarez
Coreografies: Doryan Suarez



“A la sombra del tiempo” 2013: Se m'escapen els ulls com una tardor 
simple, com un jardí sense taques, com un hivern gris.
Què podem fer sinó veure primaveres i amagar la certesa de la sort 
d'ahir.
Durada: 20 min.
Música: Artistes variats 
Escenografia: Doryan Suarez
Coreografies: Doryan Suarez

Obres en producció” 2013 / 2014: “Camins del mirall”, coreografia de 
Doryan Suarez i “Moments” coreografia de Joan Taltavull.



RESPONSABLE DEL PROJECTE

Neix a França el 1971.
El 1976 inicia els seus estudis de Dansa Clàssica, Jazz i Música a “l’École Municipale de 
Musique, d’Art et de Danse agréée” on obté el seu diploma de Fi d’estudis. El 1990 
s’incorpora al “Conservatoire Jacques Juteau” i continua la seva formació de Dansa 
Clàssica, Folklore Rus i Ucraïnès i Dansa Contemporània. El 1994 obté el segon premi de 
nivell superior de dansa pre-professional de la “Fédération Nationale des Écoles et 
Conservatoires de Musique, de Danse et d’Art Dramatique”. En paral·lel obté el diploma 
de grau Élémentaire i Supérieur  de la Royal Academy de Londres. El 1994 continua la 
seva formació amb la companyia Ballet Jazz Art sota la direcció de Razza Hamadi i 
cursa a l’“Institut Pédagogique des Arts Chorégrafiques” estudis de formació del 
professorat. Complementa la seva formació amb diversos cursos intensius a nivell 
internacional a centres de París i perifèria, Anglaterra, Grècia, Estats Units i Espanya 
amb F. Finaert, Nicole Guitton, Redha, James Carles, Emmanuel Accard, Gigi 
Calciuleaunu, Victor  Rodrigo, Ester  Sabaté, Olga Cobos, Peter Milka, Anna Sanchez, 
Silvia Padovan, Enric Castan i Joe Alegado.

El 1994 estableix la seva residència a Ciutadella de Menorca. El 1996 funda l’Escola 
Municipal de Dansa de Ciutadella, on comença un projecte pedagògic de formació pels 
estudis de Dansa Clàssica i Contemporània. De 1996 a 2006 fa les funcions de 
directora i professora a l’Escola Municipal de Música i Dansa de Ciutadella.  

El 2004 crea l‘Associació Cultural Art en Moviment, dedicada a fomentar  la dansa i les 
arts escèniques, on dirigeix i amplia els seus coneixements pedagògics de formació per 
a la dansa. Organitza i coordina jornades de colònies, cursos, tallers i espectacles, i la 
celebració del Dia Internacional de la Dansa en l’àmbit insular. 
Participa en diversos programes educatius: Obrint Portes (Ajuntament de Ciutadella), 
Illa Escola (Consell Insular), Dansa i Música en Família (Atenció Primerenca de Menorca), 
Sortim al Carrer (Ciutadella), Marató de dansa (programa Fora Hores, Punt Jove de 
Ciutadella), Eduquem amb l’esport. 

En 2009 inicia un projecte nou: Dansateràpia per a discapacitats en el centre S’Auba i 
difon la dansa en centres escolars des de l’educació infantil fins a batxillerat. 



En 2010 crea amb la col·laboració de totes les Escoles de Dansa de la illa, l'associació 
cultural ASDEDANS.ME (associación cultural de les escoles de dansa de Menorca). 
Participa a l'elaboració dels projectes de tres Festival internacional de dansa a Menorca 
i en les trobades per a la celebració del Dia Internacional de la dansa.

En 2010 crea la Companyia Juvenil de dansa de ART EN MOVIMENT on ofereix i 
desenvolupa un llenguatge corporal per portar l'a els escenaris. 

En 2011 inicia un projecte d'intercanvi amb el Tanzhaus de Dusseldorf.

Al llarg d’aquest últims 15 anys dedicats a l’ensenyament, també ha participat com a 
ballarina en Nits d’Opereta, Gala Lírica, Nit de Ballet, XXVII setmana de l’Òpera, Menorca 
Lírica, Nit de Dansa a Lithica, “El amor brujo” (Fundació Sa Nostra), “Darwin i la dansa 
de la vida” (Fundació Sa Nostra).

Ha col·laborat amb varies companyies locals com a coreògrafa en les obres: “Fuente 
Ovejuna” i “Yerma” de la Companyia Teatral J. Delfín Serra, “Proyecto éxito 3”, Festival 
pop de primavera (teatre Galileo Madrid), Concert de Chenoa (Ciutadella), Nit de Dansa 
a Lithica, Coral S’estel i a la Gala Benèfica Pro-animals Son Banyetes, Espectacle 
Brodway baix la direcció de Maria Angels Goñalons.

Ha creat i dirigit gran nombre d’espectacles de dansa com “Un paseo por la Danza”, “El 
color  de la Danza”, “La Escuela” amb la participació de l’Escola Jove de Mallorca, 
“Bailar”, “Piezas Cortas”, “Danza Danzarina”, “Despertar  y Locura”, “Un paseo por el 
campo, una tarde en la playa”, “El Mediterrani”, “Un dia com un altre”, “Jugant” , “La 
vida en color”, “Barroc”, “Un historia d’art”, “Hagamos la interrupción”.


