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Descripció del projecte 
 

  
Des de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, es proposa una 

performance que s’integri dins de l’itinerari d’art: Jardins de Llum, 2017. 

 

Partint de la llegenda manresana “El misteri de la llum” proposem una performance a 

l’espai del vestíbul de l’Ajuntament de Manresa. 

 

La intervenció titulada “Les llums d’una aigua viva”, és un espectacle de llum, so i 

dansa que vol representar d’una manera poètica la connexió de l’aigua amb la llum 

posant de relleu la subtilesa d’aquets dos components.  

 

La performance es veurà completament des del carrer fora de l’ajuntament com si fos 

un espectacle tancat a una capsa, creant una sensació de misteri a la vegada que una 

complicitat a fora des del públic que sentiran el so a fora a on estaran situats els 

altaveus. 

 

Es tracta de fer una Performance amb una mirada multisciplinar a on la llum tingui un 

paper preponderant. Partim de una projecció d’un video grabat previament dels 

ballarins que participen a la performance que acompanyarà la coreografia de la dansa 

que els mateixos ballarins representaran en directe creant una escenografía llumínica 

que será la base d’una representació coreogràfica que lligarà amb els ritmes de llum i 

so, conjuntant-se de manera que tot plegat narri un discurs unitari poètic que es 

traduexi en un sentiment de complicitat amb el que l’aigua ens aporta i la necessitat de 

cuidar-la. 

 
 

 
 
 

  



 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
Detalls tècnics: 

 
 
Per portar a terme la performance és necessari comptar amb: 

- Pantalla de projecció de gran format (Aportarà l’ORGANITZACIÓ). 

- Llum negra (prestarà el professor José Antonio Asensio). 

- Sistema audiovisual, projector, micro i altaveus a més de la taula per controlar 

el so (Aportarà l’ORGANITZACIÓ). 

- Video a càrrec dels alumnes.    

 
 
 
 
 

 

 



  



Breu currículum i dades de contacte dels participants 
 
 

 

ELISABET ESCODA TURRÓ 

29 de Juliol del 1997, Sant Cugat Del Vallès, Barcelona 

Av/Can Busquets no 14, Sant Cugat del Vallès, Barcelona 

Tel 661295270 – 935890254 

eliescoda@gmail.com 

Facebook: Eli Escoda Tòtil 

Instagram: @betiskoda 

 

FORMACIÓ ACTUAL 

Cursant 2n de Belles Arts a la UB 

Dansa Clip Work a l’Escola Coco Comin de Barcelona, 3r any 

Classes de cant particulars amb Marina Torres (Marina BB Face), 4t any  

Actual cantant del grup de hard rock melòdic Gingerblast  (facebook: Gingerblast) 

 

DARRERES EXPOSICIONS 

2016: Exposició-Performance Drap Art al CCCB: Les llums d’un mar viu 

2016: Concerts de rock amb el grup Gingerblast, com a cantant. 

2015: Festival de final de curs Coco Comin: Saturday Night Fever, número “Airlines, 

Sweet Dreams”  



Adso Romero Granados 

 

 

 

                                                                                                     

 

Vic (Barcelona), 2 de febrer de 1995 

C/ Trilla 2, baixos 1, 08012, Barcelona 

Tel. 660401624 

mail: adsitodemelki@gmail.com                                                           

 

cursant 3r de Belles Arts a la UB 

 

 

 

Exposicions: 

 

2016: Exposició-Performance al Festival Drap Art (CCCB): Las luces de un mar vivo 

2016: Exposició colectiva (Galería Esther Montoriol): Post All 

2016: Coreògraf al Club Gimnàstic Mataró 

2013-2016: Coreògraf al Club Gimnàstic La Mina 

2013-2014: Curs de Dansa Contemporània I, Escola de Dansa i Moviment Plan - D 



Laia Ter Veen Carreras  

																																																																																																												 	

	

DATOS PERSONALES 

49290056K  

12 de abril de 1996  

laia.terveen@gmail.com  

C/ Mestre Joan Pich i santa susanna, 5, 2º 1ª izquierda.  

Badalona, Barcelona  

08917  

656804384 

 

FORMACIÓN REGLADA 

 - 2008- 2012: ESO, Col·legi Badalonès, Badalona 

- 2012- 2014: Batxillerat artístic, Escola Superior d’Art i Disseny Pau Gargallo, 
Badalona. 

- 2014: Pruebas PAU - 2014- 2015 

- Cursando tercer grado de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. 

 

IDIOMAS  

- Català: Natal 

- Castellano: Natal 

- Inglés: Avanzado 

 

 



EXPERIENCIA LABORAL Y AFICIONES 

 - Trabajando de profesora de danza acrobática en el gimnasio Fit Kid Club, Badalona, 

   desde 2011.  

- Cursando teatro musical en la escuela Youkali en Barcelona.  

- 3 años de teatro en la escuela El Timbal.  

- Bailarina y acróbata en videoclips. 

- Cheerleader del Club Joventut Badalona la temporada 2015-2016. 

- Azafata de imagen en partidos de bàsquet. 

- Figurante en cortometrajes. 

  

 

 

 

 
 


