L’EDN
ESPAI DANSA NATURA

Espai de formació, creació i exhibició de la
dansa i les arts del moviment

ESPAI DANSA NATURA (EDN)
UBICACIÓ
L’EDN està situat al poble de Burg, al municipi de Farrera (Pallars Sobirà). Forma part de
l’edifici públic de la Solana de la Coma de Burg, gestionat per l’Associació Cultural
Gençana.
El poble de Burg, situat a 1300m d’alçada, és porta d’entrada del Parc Natural de l’Alt
Pirineu. Situat a un entorn on la natura n’és la principal protagonista. Vestint de blanc el fred
hivern, d’espectaculars colors la tardor, de flors i vida la primavera i de calor i fruits vermells
a l’estiu. Un entorn on és difícil no escoltar el ritme de la natura i deixar a un calaix el brogit
de la ciutat. Un lloc de rius, prats i bestiar; d’ermites i saviesa, de muntanyes i cels
immensos.

OBJECTIU
L’objectiu principal de l’espai és promoure la dansa i les arts del moviment a Catalunya.
Els eixos vertebradors són el moviment creatiu, la natura i la salut. Per aquest motiu el
treball a l’entorn natural és una de les activitats principals a desenvolupar, promovent una
línia pròpia d’investigació i creació que beu de la dansa contemporània i de l’Amerta
Movement en particular. Amb la finalitat última de promoure benestar, creixement i salut a
les persones que s’hi atansin.
Per desenvolupar aquest objectiu oferim activitats orientades a la creació, la formació i la
exhibició.

ACTIVITATS
Tallers regulars. Formació en moviment i dansa creativa orientada als veïns de la comarca.
Tallers intensius. Tallers de 2 o 3 dies de durada vinculats a les arts del moviment, la
natura i la salut. Amb una programació estable de tallers de moviment creatiu a la natura.
Dansa Moviment Teràpia. Teràpia creativa a través del moviment i la dansa.
Residència. Espai de residència per a artistes que busquin un espai idoni per a la creació.
Així mateix l’EDN ofereix la possibilitat de gravació de disc, degut a la seva especial qualitat
acústica.

Exhibició. L’EDN i el seu entorn natural son també escenaris per a l’exhibició de peçes de
les arts del moviment, així com d’altres disciplines artístiques.
Lloguer. Tot professional del món de les arts i de la salut que així ho desitgi pot fer ús de la
sala per oferir els seus serveis.

PROPOSTES ESPECÍFIQUES PEL 2015
Festival de Música i Dansa. Tindrà lloc el 29 i 30 de maig. Concerts íntims i de qualitat
amb la especificitat de col·laboracions inèdites entre músics i ballarins.
El Ressò de les Ermites. Set intervencions artístiques (música i dansa) que tindran lloc els
dimecres d’estiu a diferents ermites de l’Alt Pirineu i finalitzarà l’11 d’octubre coincidint amb
el Festival Saó, organitzat pel Centre d’Art Natura de Farrera (CAN). L’objectiu és donar a
conèixer i revaloritzar determinades ermites i el seu increïble entorn natural a través de les
intervencions artístiques.
Beca a les Arts del Moviment. Junt amb el CAN, es convoca una beca anual consistent en
un mes de residència per a la creació d’una peça on la natura hi jugui un paper rellevant.

LA SALA
Condicions tècniques
Sala diàfana que ocupa tota la planta superior de l’edifici de La Solana de la Coma de Burg.
Disposa de:
-

Una sala amb terra de fusta de 178m. quadrats (9,40x19m.)

-

Calefacció.

-

Vestuaris i dutxes accessibles a tothom.

-

Àrea d’escalfament i estiraments equipada.

-

Instal·lació de llum i so per a producció professional.

-

Llum natural, tranquil·litat i silenci.

Entorn natural
La Coma de Burg ofereix als artistes i visitants les condicions excepcionals per endinsar-se
en l’experiència de la dansa a la natura. En un entorn d’alta muntanya, la proximitat d’espais
agraris en desús, zones forestals i paisatges de mitja i alta muntanya conviden a la recerca
d’espais de creació a l’aire lliure.
L’entorn natural i la tranquil·litat que envolta l’Espai afavoreix el recolliment dels artistes, la
seva concentració i inspiració. Les nostres residències i tallers inclouen el menjar al
restaurant de La Solana i l’allotjament al mateix poble de Burg.

EL RESTAURANT DE LA SOLANA
Situat a la primera planta de l’edifici de la Solana, és el complement ideal per a tots els
visitants de l’EDN.
Un restaurant de cuina amb productes locals, de temporada i principalment ecològics, que
vol ser punt de trobada de la cultura culinària, la recuperació de la petita pagesia i d’una
alimentació sana que té cura del cos.

DIRECCIÓ
Anna Rubio és membre de la junta de l’Associació Cultural Gençana i gestiona l’EDN (Espai
Dansa Natura). És creadora i psicoterapeuta a través del moviment i la dansa.
Formada en dansa contemporània, al 2009 comença el treball de processos creatius a la
natura amb Paula Kramer, que continuarà amb l’estudi de la tècnica de moviment creatiu
Amerta Movement, amb el mestre indonesi Suprato Suryodarmo que segueix en l’actualitat.
També inicia la seva tasca com a docent de moviment creatiu i dansa.
El 2010 impulsa Dansburg, un projecte de dansa a l’Alt Pirineu (espai de residència, tallers i
exhibició), del qual n’és la directora fins a l’abril de 2012.
El 2011 crea el projecte Lawu junt amb Montse Martí, per aprofundir en la relació entre el
moviment i la natura, que beu de l’Amerta Movement. El seu treball està basat en l’escolta
del entorn i especialment de la natura.
Actualment forma part del projecte europeu Frontiers in Retreat que vol ressaltar la qüestió
mediambiental a través de l’art i treballa com a creadora independent.

CONTACTE
http://www.dansanatura.com
info@dansanatura.com

