Nota de premsa
Dissabte, 31 d’agost de 2019

El teatre dansa s’estrena al FITAG amb un espectacle
conjunt de tres grups de Romania, Rússia i Ucraïna
El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) ha inclòs aquest any, per
primera vegada, una exhibició de teatre dansa. Aquest és un gènere força insòlit a
Catalunya i s’hi ha introduït per mitjà de tres grups provinents de països de l’est
d’Europa: 7 lives without you (Romania), Student Dance and Plastic Theatre Oler
(Rússia) i Educational Theatre of the National University (Ucraïna). Cadascuna
d’aquestes companyies ha ofert espectacles individuals dins del festival. L’últim a fer-ho
és el grup romanès, que presentarà el seu treball justament avui, a les 19.00 hores, al
Centre Cultural La Mercè de Girona. Ahir a la nit, les tres companyies van sumar talent
en un espectacle gestual conjunt, teixit a partir de fragments de cadascuna de les seves
obres, al pati de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona.
Al llarg del dia, en el marc del FITAG 2019, es van representar nou espectacles més a
la ciutat de Girona. A banda de la marató de teatre ballat, hi va haver monòlegs, teatre
de text, tragèdia, comèdia i també cabaret, per mitjà de l’espai FITAG de Nits. I la xarxa
FITAG Municipis va continuar estenent el teatre amateur a les comarques gironines, ahir
a Lloret de Mar. Avui serà el torn de Campdevànol i Llançà.
Us avancem la programació d’avui del FITAG i de FITAG Municipis (l’últim dia del
festival):

Demà, diumenge, us enviarem una nota de premsa amb el balanç del FITAG 2019.
En aquest enllaç, hi podeu consultar el dossier de premsa del FITAG 2019 amb la programació.
Per a més informació, consulteu el web del festival (www.fitag.cat) i els perfils de Twitter, Instagram
i Facebook del FITAG (@FITAGGIRONA) i de la Diputació de Girona (@diputaciogirona), amb les
etiquetes #FITAG19 i #FitagMunicipis. Per mitjà de les xarxes socials, hi comunicarem possibles
informacions d’última hora (com ara canvis d’escenaris en cas de pluja).
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