


Per aquesta tercera edició de primavera,  hem comptat amb la 
coreògrafa Ana Cembrero Coca com a part del jurat:

Ana Cembrero Coca
Coreògrafa, ballarina, pedagoga, cineasta

Creadora artística dels curts  “Lost Archive” i “Europe Endless” a qui 
vam dedicar una sessió especial en la primera edició del festival.

https://www.anacembrero.com

EL FESTIVAL [C]SCREEN

[C]SCREEN és un festival organitzat al municipi 
de Cerdanyola del Vallès per l’Assoc. [PLAT 
ARTÍSTIC] en col·laboració especial amb el 
Museu d’Art de Cerdanyola.

A primavera, el seu objectiu principal és donar a conèixer el 
gènere de cinema de dansa, mostrant les últimes tendències 
cinematogràfiques i coreogràfiques a través de les produccions 
audiovisuals de tot el món, de tot tipus de pressupost i de bona 
qualitat. 
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A càrrec de

El Bailarín
del Desierto

Lucha por tu sueño, baila por tu libertad

Inauguració

Els dubtes i 
reflexions d’Eva
Movement is 

Everything

AKASHA

* Preu entrada: 5€ / 4€

El Bailarín
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Lucha por tu sueño, baila por tu libertad
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QUADRANT
de Marta Arjona

LA VIEJA ERA DE HORCAJO
de Carlos Alberto Rodríguez

parlem sobre 
BUSBY BERKELEY
coreògraf i director de 
musicals a Hollywood
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Business is Brutal | 3 min
Jack Thomson (UK)

Separate Sentences | 15 min
Amie Dowling (USA)

Wild | 13 min
Ouaki Adrien (FR)

Platform 13 | 14 min
Camiel Zwart (NL)

Taste of Night | 8 min
Liudmila Komrakova (RU)

The Dérive | 8 min
Tanin Torabi (IR)

Bridge | 7 min
Nikita Dmitrievsky (RU)

Lollies | 15 min
Vanessa del Campo (ES)
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Voleu aprendre a gravar el moviment?  
Voleu fer una videodansa?

Feliç dia internacional de la Dansa!

Inscriu-te al taller matinal (gratuït) de videodansa 
als jardins del Museu d’Art de Cerdanyola.

Només et cal el teu mòbil o la teva càmera!

Inscriu-te a platartistic@gmail.com o 
truca al 610 82 33 33 [places limitades]
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Vine a provar-ho,
és GRATIS!
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360ºRE

A L I TAT

V I R T U A L
SECRET DETOURS

Elke Reinhuber, Ross Williams, 
Benjamin Seide



http://platartistic.wix.com/cerdanyola-screen
platartistic@gmail.com

Web del festival Llibret complet

Pròxims esdeveniments

Especial Moviment
12 de maig a les 18h
Museu d’Art de Cerdanyola

Sessió OFF-Festival amb curts de dansa 
integrada o ballarins amb alguna discapacitat 
parcial.


