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Patrocinan: Colaboran: 

O proxecto "Encontro artes pola 
integración" ten como obxectivo 
xeral romper as lagoas que nos 
separan e substituílas por vías de 
acceso bidireccionais entre artistas 
e persoas con diferentes 
capacidades, entre a comunidade e 
os excluídos, para fomentar o 
coñecemento, o recoñecemento e, 
en definitiva, a integración e 
inclusión social.

As distintas facetas deste proxecto 
integrador e transformador tamén 
teñen como obxectivo o uso do 
arte visual, do cine, da música, da 
danza, do teatro e das técnicas 
dramáticas, como instrumento 
eficaz para comprender e atopar 
alternativas aos problemas sociais 
e derivados da exclusión.

Para construír unha sociedade 
aberta debemos atender as 
demandas de todos os sectores 
sociais, pero especialmente as 
demandas dos grupos marxinados 
e vulnerables na sociedade. Polo 
tanto, aquelas persoas con 
necesidades especiais, persoas con 
capacidades diversas e persoas 
con discapacidade poderán atopar 
neste proxecto un lugar de 
creación e convivencia cun 
programa innovador e 
contemporáneo.

WWW.ARTESPOLAINTEGRACION.COM

   RESERVAS: TELF. 605805366 

Un Encontro patrocinado por Gadisa, Corporación Hijos 
de Rivera e Concellería da Cultura de A Coruña. 
Colaboran: Deputación da Coruña e Fundación Emalcsa.

Foto portada: Gimena Berenguer

CONTACTAR@ARTESPOLAINTEGRACION.COM



VENRES 4 SETEMBRO:

" DEEP END" . DANZA
 CONTEMPORÁNEA.
 Car lo ta Pérez e Jord i  Cor tés.
20:30
Espazo:  Plaza de las  Bárbaras

Edi f ic io  Abandoado Cidade Vel la.
23:00
Mostra + 
Proxecto fo tográf ico sobre o
Ganges.
(Lu isa Rubines e Car lo ta P).

O proxecto "Ganges. Tier ra de 
peregr inaciones" , é unha sinerxia entre 
fotografía  e contido literario levado a cabo poa 
fotógrafa Luisa R. e a  artista, bailarina e 
coreógrafa Carlota P. na súa viaxe á India.

SÁBADO 5 SETEMBRO:

Fundación Luis  Seoane.
Cidade Vel la.
11:00
MESAS DE REFELEXIÓN DIVERSA.

- "Ar t e e em ocións" . Proxecto arteterapéutico 
para a UCP do Hospital de Oza. Rebeca Ponte e o 
Doutor Juan San Martín co apoio da Fundación 
Repsol.

- " Inclusión social a t ravés das ar t es" . Con Eva 
García.

- "Musicot erapia para necesidades educat ivas 
diferent es" . Iria Rajal.

- "Danza sen Lím it es" . Proxecto Festival Escena 
Móbile.

- Plat aform a Coruña DIversa. Ponentes: Fund. 
Emalsa, As. Potenciemos, As. Diversos.

Centro ÁGORA.
18:00
FLAMENCO INCLUSIVO.
Compañía José Galán.

«Estamos dous persoas na escea, e a miña 
compañeira, Lola, bailando en cadeira de rodas. 
Defender en escea un montaxe dunha hora 
nestas  condicións é bastante complicado. 
Puiden facer unha investigación coreográfica moi 
interesante, traballando os tres planos, dende o 
chán, e grazas á valentía de Lola".

13:00
Compañía 5s
Mostra do Proxecto de Cul tura
 Inc lus iva 2019.

DEEP END é un espectáculo de danza onde dous 
sepervivintes encóntranse e buscan refuxio. 
Unha creación contemporánea  de Carlota Pérez 
e Jordi Cortés.

Teatro Rosal ía.
21:00
" Hel l io t " .
Compañía  Danza Móbi le.

Espectáculo de Helliot Baeza de 55 min no que o 
intérprete fai un percorrido da súa experiencia 
vital manexando diversos lenguaxes escénicos.

Dirixido polo recoñecido coreógrafo Antonio 
Aquiles.

DOMINGO 6 DE SETEMBRO:
11:00
MasterClass Compañía Danza
Móbi le.

13:00
Igrexa de Oza e graf i t is  do Por to  de
Oza.

Espectáculo de danza Inc lus iva
di r ix ido por  Nur ia Sotelo .
 Pat roc inador :  Fundación LACAIXA.
Nuria S. é  bailarina e directora artística na súa 
propia compañía. Durante a súa xuventude estudia 
danza clásica, abriéndose á danza contemporánea 
a ao  teatro a partir do ano 1999,

18:30
Mostra do t rabal lo  real izado polos
nenos e nenas do SACRACinema 
(Fest ival  de Ar te e Natureza na
 Ribei ra Sacra do Miño)
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