Companhia Nacional de Bailado

1HD
Uma História da Dança
Teatro Camões
A partir de Janeiro 2017
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• Bruno Cochat coreografia e direção artística• Filipe Raposo música original• Marta
Carreiras cenografia •Henrique Andrade figurinos •· Vitor José desenho de luz• Filipe Nabais/
Valise d’Images vídeo/ multimédia •
Isabel Gonzaga dança barroca • Rita Pedro filosofia com crianças • André Pinto paisagem sonora
•· Alunos da Escola Secundária Artística António Arroio execução de crinolinas e golas
• Artistas da Companhia Nacional de Bailado
Ruben Saints e alunos da Escola A Voz do Operário
interpretação

TEATRO CAMÕES - Lisboa
28 de janeiro às 16h
4 de fevereiro às 16h

Escolas

25 de janeiro às 11h30
1 de fevereiro às 11h30

1HD
Uma História da Dança
___________________________________________________

1HD - Uma História da Dança é uma viagem ao maravilhoso mundo da “Dança de Palco”. Da
Contemporaneidade ao Renascimento, passando pelo Barroco, Clássico, Romântico e Moderno.
Ora em Lisboa, ora em São Petersburgo, ou na corte italiana, nos Estúdios Victor Córdon, no
Teatro Camões ou no Teatro Nacional de São Carlos. Cinco crianças e um adulto viajam, no tempo
e no espaço, indo ao encontro de bailarinos e bailarinas, coreógrafos e coreógrafas, reis e
rainhas, príncipes e princesas, conhecendo pelo caminho os mais famosos intérpretes e peças do
reportório da história da Dança.
1HD é uma obra de ficção com realidade dentro. Não pretendendo ser um documentário, é,
necessariamente, uma obra incompleta, e, por isso, UMA história da Dança. Esta é a minha
história e a destes bailarinos, assaltados pelas perguntas das crianças da Escola Voz do Operário
que nos fazem uma visita-guiada.
A rotina diária dos bailarinos profissionais, os ensaios, os diferentes tipos de dança e as diferentes
técnicas e temáticas são alguns dos temas de 1HD, um espetáculo “virado do avesso”, com
acesso aos bastidores, vendo muitas vezes o que o espelho esconde ou deixa ver. É pelo espelho
dos bailarinos e pelo espelho dos estúdios de dança que também vemos como se fazia, se faz e se
pode refazer.
Pelo caminho vamos cruzar-nos com O Lago dos Cisnes, Anna Pavlova, Martha Graham, Isadora
Duncan, Charlie Chaplin, entre outros. Vamos ao Teatro Maryinski, ao Teatro Nacional de São
Carlos, ao Teatro Camões e conhecer obras de arte intemporais, da dança e não só.

Bruno Cochat - janeiro 2017

Fotografia de ensaio
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OUTRAS INFORMAÇÕES
Duração: 1h aprox.
Classificação etária: M/6

Teatro Camões
BILHETES 12,50€
DESCONTOS
50% para menores de 25 anos e maiores de 65 anos
25% para grupos de + 15 elementos
25% para desempregados
20% Cartão Fnac
15% Cartão Lisboa Viva
Profissionais de espetáculo* – preço único, 5€
* Só disponível na bilheteira do Teatro Camões, limitado a 10 bilhetes por espetáculo reservados na Plateia D
Venda de bilhetes
Teatro Camões // Tel. 218 923 477
reserva.bilhetes@cnb.pt
De quarta-feira a domingo, das 13h às 18h (de 1 de novembro a 30 de abril)
Dias de espetáculo: até meia hora após o início do mesmo
Teatro Nacional de São Carlos // Tel. 213 253 045/6
saocarlos.info@saocarlos.pt
De segunda-feira a sexta-feira, das 13h às 19h
Bilheteira On line
Ticketline www.ticketline.pt // Tel. 707 234 234
Outros locais // Fnac; Agências ABREU, Worten, C. C. Dolce Vita, El Corte Inglês
Contactos
Companhia Nacional de Bailado
Direção de Comunicação
Cristina de Jesus
cristina.jesus@cnb.pt
Te. 218 923 489
927403505
Pedro Mascarenhas
pedro.mascarenhas@cnb.pt
Te. 218 923 488
www.cnb.pt
www.facebook.com/CNBPortugal

www.youtube.com/CNBPortugal

