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'Mulïer' dansa sobre xanques contra la violència masclista diumenge a la plaça Major
jueves, 07 de noviembre de 2019

Amb motiu de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la
Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Vila-real ha programat per a aquest diumenge l'espectacle teatral Mulïer, de la
companyia Maduixa Teatre SL. La representació, que consisteix en un espectacle de dansa sobre xanques, tindrà lloc a
les 12.00 hores a la plaça Major.
"Les dones són el punt de partida d'aquest muntatge, que pretén investigar els límits físics amb la dansa i l'equilibri, el
moviment i la poesia o la força i les emocions, explorant la identitat femenina a través del joc corporal i posant l'accent en
la imatge, la poètica visual i la narració per a arribar a la sensibilitat de l'espectador", detalla la Casa de la Dona.
L'espectacle compta amb el suport del Pacte d'Estat contra la violència de gènere i la Xarxa Valenciana d'Agents
d'Igualtat.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=54409&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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