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DIRECIÓN  E INTERPRETACIÓN

MARTA ALONSO TEJADA

CREACIÓN

MARTA ALONSO TEJADA, VICTORIA P.MIRANDA, PABLO REBOLEIRO RAMA

ASISTENCIA DE DIRECIÓN E DRAMATURXIA

PABLO REBOLEIRO RAMA

COREOGRAFÍA E MOVEMENTO

VICTORIA P. MIRANDA.

ASISTENCIA DE MOVEMENTO

SERGIO PEROL

DESEÑO DE ILUMINACIÓN E ESPAZO ESCÉNICO

LAURA ITURRALDE

ESPAZO SONORO E MÚSICA

XABIER BÉRTOLO

VESTIARIO

UXÍA P. VAELLO

ATREZZO

TÓCOLO

PRODUCIÓN

MANU LAGO, GALICIA DANZA CONTEMPORÁNEA.

AUDIOVISUAIS

ÁNGEL SOUSA E MILA ERCOLI

DESEÑO GRÁFICO

PAULINA FUNES

ASOCIADA A

PISTACATRO E ESCENA GALEGA
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Tipoloxía de espectáculo: 

Espectáculo escénico pequeno formato

Duración: 

55 min

Tipoloxía de público: 

Todos os públicos
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BAILAR AGORA é unha sorte de imperativo cara un 
posicionamento no presente social e persoal a través da danza. 
Un impulso por situarnos no tempo actual, no afecto e na 
emoción que estamos a compartir aquí e agora bailando. 
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MARTA ALONSO TEJADA

Traballa no sector artístico desde o 2008, ano no que funda trasPediante.
www.traspediante.com

Desde o 2010 crea e codirixe o Festival de danza e artes do corpo, corpo(a)terra.
www.corpoaterra.com
 
A traxectoria como creadora e intérprete de Marta Alonso Tejada (Ourense, 1983) é multi-
disciplinar e hiperactiva.  
A súa actividade artística traza desde o inicio unha ida e unha volta constante cara á 
danza e ao movemento que no percurso se achega ao teatro físico, a interpretación e ao 
circo.

A danza, o humor, e a cercanía co público xeran nas súas creacións unha atmosfera 
particular do cotiá, do natural, do común e do esperanzador que se comparte na escena.

BAILAR AGORA (Estreada en Outubro, 2020), é unha coprodución de Marta Alonso 
Tejada co Centro Coreográfico Galego, Agadic - Xunta de Galicia.

E UNHA PRODUCIÓN DE: Marta Alonso Tejada co Centro Coreográfico Galego, AGADIC 
e Xunta de Galicia.
 
COLABORAN: Galicia Danza Contemporánea, Teatro Ensalle, Concello de Negreira, 
Centro Dramático Galego. 
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“O entusiasmo que pode producir unha secuencia dun espectáculo de danza contem-
poránea elevará os niveis de dopamina. A alegría e o sentimento de comunidade que 
poden orixinar outras secuencias dun espectáculo de danza contemporánea elevarán 
os niveis de serotonina. O riso e a euforia relaciónanse coas endorfinas e esa magnífica 
sensación de felicidade. Todo este cóctel que acabo de intentar describir sumariamente 
é moi necesario nestes tempos de restricións e crises. O cóctel, por se che interesa 
probalo, chámase Bailar agora e a súa artífice é a coreógrafa e bailarina galega Marta 
Alonso Tejada (Ourense,1983)”

Afonso Becerra - Crítica para Artezblai El periódico de las Artes Escénicas
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“Os gags cómicos, cun punto circense, a simpatía e o bo “rollo” que desprende Marta, o poderío da danza, 
cando o espazo lumínico e sonoro tamén danzan, todo isto, sumado a esa asunción de liberdade de quen 
baila agora , contribuíron a ese cóctel bioquímico endóxeno que tan ben me sentou.
Sen dúbida, Bailar agora é o mellor.”

Afonso Becerra - Crítica para Artezblai El periódico de las Artes Escénicas



Manu Lago / 607 18 62 24

galiciadanzacontemporanea@gmail.com

www.galiciadanzacontemporanea.gal
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CONTACTO DE DISTRIBUCIÓN

VIDEO PROMO
https://youtu.be/S351uK8kqD8
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