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Brodas Bros

dansa
Mercat de les Flors - sala oM
Fins al 8 de juliol
WalkinG next to our 
shoes… intoxicated By 
straWBerries and cream, We 
enter continents Without 
knockinG… 
Robyn Orlin

diversos espais
Fins al 9 de juliol
dies de dansa
21 Festival Internacional de Dansa 
Contemporània en Paisatges 
Urbans

diversos espais
Fins al 27 de juliol
kamuyot
Ohad Naharin / IT Dansa

la caldera
Fins al 29 de juliol 
mov-i-ment #3
La Caldera

teatre lliure - sala Fabià 
puigserver
9-10 de juliol
32 rue vandenBranden
Peeping Tom 

Mercat de les Flors - sala oM
10-11 de juliol 
kindur, vida aventurera  
de les ovelles a islàndia
Compagnia TPO 

Mercat de les Flors - sala pb
11-13 de juliol
Full eveninG 
Contrapunctus Danceport

teatre lliure - sala Fabià 
puigserver
14-15 de juliol 
BomByx mori
Inbal Pinto & Avshalom Pollak 
Dance Company

Mercat de les Flors - sala oM
21-22 de juliol
chuck & Bruce
Thomas Noone / Emilio Gutiérrez

Mercat de les Flors -  
sala Mac
25-26 de juliol
PoPPea//PoPPea
Gauthier Dance 

mÚsica
teatre grec
8 de juliol
sant andreu Jazz Band 
direcció: Joan chamorro
Swinging and Dancing with a Smile

teatre grec
9 de juliol 
Jordi savall i hesPèrion xxi
Sarajevo, diàleg de les ànimes

i mÉs...

amB el suPort de:



teatre Grec 
7 de Juliol
durada: 140’  
(amB jam session  i 
entreacte inclosos)

concierto concePto
Brodas Bros

Benvinguts a un concert diferent. I és que el que 
ens proposa la companyia catalana Brodas Bros 
és un espectacle en el qual els ballarins són els 
grans protagonistes i no es limiten a oferir un re-
cital coreogràfic, sinó que fins i tot toquen la mú-
sica que ells mateixos ballen en algunes peces. 
Sobre l’escenari veureu dos germans i dues ger-
manes, a més de dos b-boys, és a dir, ballarins de 
break-dance. Tots ells protagonitzen acrobàcies 
impossibles acompanyats de dos músics poliva-
lents: un flautista saxofonista que és, també, un 
especialista en beat boxing i que produeix amb 
la boca els sons més inesperats, i un percussio-
nista amb molt bon humor que potser us farà 
pensar en els  gags del col·lectiu teatral Tricicle. 
Però encara n’hi ha més: un MC, un baixista, un 
DJ i, fins i tot... músics virtuals que faran créixer 
la banda en alguns moments.
La música funk és una de les grans protagonis-
tes de l’espectacle, que ret homenatge als sons 
dels setanta però també inclou bones dosis de 
hip-hop, música electrònica, dubstep i ritmes 
més tranquils, com ara el soul. Cada música 
dóna peu a coreografies diferents, entre elles al-
gunes d’inspirades en la dansa contemporània.
Tot plegat, un espectacle diferent per a tota 
mena de públics que atenció! inclou una jam 
session i que us carregarà les bateries... d’ener-
gia positiva!

IDea orIgInaL I CoreografIa 
BRODAS BROS
DIreCCIó 
LLUC FRUITóS
aSSISTenTS De DIreCCIó I CoreografIa 
POL FRUITóS, CLARA PONS, BERTA PONS I ANNA SANChEz
InTerPreTaCIó (BaLLarInS) 
CLARA PONS, BERTA PONS, CARLOS CARmONA, ANGEL PATIñO 
(B-Boy KADOER), POL FRUITóS I LLUC FRUITóS
CoMPoSICIó MuSICaL 
JEAN-PhILIPPE BARRIOS, FLOwTIzTA, KAPI, JOAN ARmAND 
FORERO I RUBéN TARDíO
InTerPreTaCIó MuSICaL 
FLOwTIzTA, JEAN PhILIPPE BARRIOS I LALO LóPEz
BanDa MuSICaL De La jam session CARDOvA  
LALO LóPEz (guITarra), EREKTOR Casper BASS (BaIx), 
mANU DAvOBE (Veu I TeCLaTS) DANI DoC SIBILIO (BaTerIa)
arTISTeS ConVIDaTS a La jam session 
mARKOOz, DUAL XOCK, KAPI, wEELELO, B-Boy mASTA, B-Boy 
EXTREmO, B-Boy TOmy, B-Boy el Niño, UNREALS CREw, 
POPPING FLEX, POPPING KhRIS, BOOGUIE P I wILLOw & 
COmPANy, vARIUm KIDS, B-Boy mOySEX, B-Boy mIND, mARC 
CARRIzO, NIL FRUITóS, NàDIA PESARRODONA I PIA CALLíS, 
ENTRE D’ALTRES
eSCenografIa 
XImO DíAz
VeSTuarI 
SUPERDRy
IL·LuMInaCIó 
XImO DíAz I JORDI PEREz
DISSeny De So  I ConCePCIó Sonora 
RUBéN TARDíO
ManageMenT 
FANI BENAGES
foTografIa 
JOSEP mALO

una producció de Brodas Bros.
amb la col·laboració d’el graner - Mercat de les flors.

dansa i Música urbanes


