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En Santiago de C, a 04 de xullo de 2005 

 

Estimad@s amig@s, 

Dende a Secretaría de Ensino da AADTEG convócase un Taller de Danza a cargo de NOVA 

GALEGA de DANZA (Vicente Colomer e Jaime Pablo Díez) a impartir segundo os datos que se 

vos facilitan: 

 

Datos do curso 
Datas: sábado 23 e domingo 24 de xullo 

Horario: de 11h a 14h e de 15:30h a 17:30h 

Lugar de impartición: Santiago de C (por determinar) 

Prazas: 15 

Prezo de matrícula :  socios da AADTEG e socios de AISGE: 60 € 

non socios: 120 € 

 

Prazos de matrícula:  das 09h do 11/07 ás 15h do 20/07 

non socios: 21 e 22 de xullo, de 09h a 15h 

 

O pagamento farase exclusivamente por transferencia bancaria a nome da AADTEG 

especificando no concepto “Nome do solicitante_Curso de Danza” no nº de conta 

2091 – 0348 – 15 - 3040009198 

A adxudicación de prazas realizarase por rigorosa orde de entrada na Asociación, por correo 

ordinario ou fax, da ficha de inscrición debidamente cuberta e a copia do resgardo da 

transferencia bancaria. Non se admitirán matrículas anteriores ás citadas datas. Non hai 

reservas de prazas. 
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Jaime P. Díez e Vicente Colomer fundan NOVA GALEGA de DANZA, dándolle forma á idea 

de fusionar danza tradicional e danza contemporánea no seu primeiro espectáculo ALENTO. 

Coma coreógrafos acadan o 4º premio do “I Maratón de Danza de Madrid” e o 2º premio do “I 

Certame de Creación Coreográfica de Galicia”. Tamén resultan finalistas do XI Certame 

Nacional de Danza Española y Flamenco. En NOVA GALEGA de DANZA exercen de 

directores artísticos, coreógrafos e bailaríns. 

 

Vicente Colomer estuda danza na Escola de Danza e Música de Galicia, no conservarorio 

Profesional de Danza de Madrid e na Menéndez Pelayo con Carmen Roche, Carlos Itumioz, 

Peter Stamm e Paqui González, Luz Graciela Kraus, Juan Bosco Calvo, entre outros. En 1997 

asume a dirección da Escola Municipal de Danza de Porto do Son (A Coruña). Comeza a súa 

traxectora profesional en 1988 como 1º bailarín do Ballet Galego Rey de Viana, e participa ese 

memso ano como invitado na montaxe “Noches de Broadway”. 

 

Jaime Pablo Díaz é Titulado polo conservatorio Superior de Danza de Madrid, continuando a 

súa formación como bailarín na Royal Academy of Dancing – Spain. 

 

O curso contará tamén coa asistencia docente de Alba Felpete. 

 

 

 

CONTIDOS 

O obxectivo do curso é achegar á danza ós actores e que conecten con outras formas de 

expresión. 

A danza é unha linguaxe de expresión corporal e como tal obríganos a ter un coñecemento do 

noso corpo e das nosas posibilidades físicas. Existen diversos estilos e técnicas que nos axudan 

a comunicarnos por medio do noso corpo. O obxectivo do curso non é outro que dotar os 

alumnos de coñecementos básicos de integración postural, preparación física e achegamento a 

aqueles estilos de danza que lles permitan expresarse. 

O curso dividirase en dúas partes: 

Unha primeira parte Técnica (Integración postural, Preparación física, Ritmo e movemento) e a 

segunda como Taller de Coñecemento e achegamento a distintos estilos de danza 

contemporánea. 

 

É preciso levar roupa cómoda axeitada para facer exercicio e calcetíns e calzado 

cómodo. Parte do taller realizarase descalzos.  
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