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Dissabte 3 d'octubre de 2020

Dansa

"Around the World", amb Brodas Bros

Un gran quadern de viatges inunda l’escenari, amb un recull de les vivències i
anècdotes viscudes pels Brodas Bros en les gires que han fet arreu del món. El
Brasil, Palestina, San Francisco, Los Angeles, Hondures, el Japó i una gran
presència de la Xina.

Uns Brodas Bros molt futuristes i robòtics però també molt humans i sensibles.
Mapatge, projecció interactiva, làsers, dansa aèria, vestuari de leds… Una
combinació de dansa, llum, tecnologia i música sorprenent.

El xou més tecnològic dels Brodas Bros mai vist fins ara. Aquests records que es
queden a la memòria fan que ens adonem que gràcies a aquestes experiències som el
que som ara mateix, en el present. Un present que hem de viure, un present que els
Brodas volen compartir amb el públic, i tu en formes part!
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CRÍTIQUES

"El hip-hop de Brodas Bros viu de la percussió, la música i la dansa i parteix de
dues claus puntals: crear una atmosfera d’energia positiva i bon ambient (...) Amb
Around the world ho han aconseguit en la seva totalitat."

Júlia Oliveras (https://www.brodasbros.com/ca/shows/around-the-world/)

“Els Brodas Bros fan que ballem a la cadira, que participem de l'espectacle, que ens
hi involucrem... cada fosa a negre va ser aplaudida amb ganes (...) ens han fet viatjar
pel món. Els Brodas Bros ens han fet màgia amb la llum.”

Nicolas Larruy (Espectáculos Bcn)

COMPRA D'ENTRADES

*La cita prèvia per a l’atenció presencial a la taquilla de l’Auditori s’haurà de
concertar trucant al 93 714 40 40 i demanant per la Regidoria de Cultura.

Horari | 20:30

Preu | general, 15 €; 12 € menors 25 anys, majors 65 anys o per compra anticipada;
10 €/entrada a partir de 10 entrades

Destinataris | Públic general

https://www.brodasbros.com/ca/shows/around-the-world/


Organitza | Ajuntament, amb el suport de la Generalitat i de la Diputació de
Barcelona

Auditori Miquel Pont

Pl. del Mercat, s/n
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