
MENORCA EN DANSA 2022
Festival de dansa contemporània i creació

del 8 al 12 d'agost



Què és Menorca en Dansa?
Menorca en Dansa és un espai de trobada per a
persones amb inquietuds cap a la dansa i les
diferents qualitats del moviment dins l’esfera de la
dansa contemporània. És un projecte de formació
però també un espai per a la creació, l’exploració i
la mostra performativa de companyies de dansa
contemporània. 

Aquest any el festival tindrà lloc del 8 al 12
d'agost. Durant 5 dies, Sant Lluís es convertirà en
el centre neuràlgic de la dansa contemporània de
Menorca. 

Mira el que t'espera!

https://vimeo.com/702889785


On?
Sant Lluís és un poble de cases
blanques i traçat rectilini creat
pels francesos durant la Guerra
dels set anys (1756-1763). És a
només 5 km de Maó i de les
platges i a 9 km de l’Aeroport de
Maó. 

Les classes es faran a les
instal·lacions del CEIP Sa Garriga. 

https://goo.gl/maps/imajz2ShjqbmGCU79
https://goo.gl/maps/S6FW7grpCHtH4DYB7


Horaris



Professor@s

Laia Santanach Chey Jurado David Nóvoa Janet Novás

https://ca.laiasantanach.com/
https://www.instagram.com/cheyjurado/
https://vimeo.com/311290680
http://janetnovas.com/


Mostra final

El procés de creació culminarà amb
una mostra al carrer. El darrer dia 
 podreu compartir entre vosaltres i
amb el poble de Sant Lluís el resultat
de tota la setmana de classes i dels
tallers de creació.

No t’oblidis de portar roba
adequada per a ballar al carrer!



Inscripcions

Classes: 
240 € si fas la inscripció i el pagament abans del 20 de maig
260 € a partir del 21 de maig

Allotjament (Biniparratx): 80 € / 6 nits (del 7 al 13 d'agost)

Per fer la inscripció cal que omplis el formulari que trobaràs en
aquest enllaç. 

Preu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBgbvpDsNqG22_u4T5hDulO9uNsjB3R0DBzimpeO5iq8iGPw/viewform?usp=sf_link


Campament de Biniparratx

La casa de colònies de Biniparratx forma part
de la xarxa d'albergs de joventut de l'Injove i us hi
podeu alltojar a través del festival. És a 15 minuts
amb cotxe de Sant Lluís.

Preu: 80 € / 6 nits (del 7 al 13 d'agost)

PLACES LIMITADES!

Si prefereixes buscar altres opcions, avisa'ns i et
recomanarem allotjaments assequibles de la
zona. 

Allotjament

https://www.injovemenorca.es/ca/allotjaments/colonies-biniparratx
https://www.injovemenorca.es/ca/allotjaments/colonies-biniparratx
https://goo.gl/maps/11xQBHVD4iT8pnzD9


Com moure's per Menorca?
Durant l’estiu es reforcen totes les línies de bus de
l’illa perquè puguis arribar a tot arreu amb
transport públic. Pots consultar les rutes i els
horaris a www.menorca.tib.org. 

La nostra recomanació, però, és que si tens un
cotxe, val la pena que te l’emportis a Menorca. Hi
sortiràs guanyant amb llibertat. Després de les
classes segur que et voldràs fer passar la calor
amb un bon banyet al mar i amb el cotxe hi
arribaràs abans ;) O si ho prefereixes, pots llogar-
ne un. Si tens interès a llogar un cotxe i
compartir-lo amb altres participants del festival,
fes-nos-ho saber i et posarem en contacte amb
altres alumnes i amb opcions de lloguer de cotxe
econòmiques. 

http://www.menorca.tib.org/


Tens dubtes?

Contacta'ns quan vulguis a dansamenorca@gmail.com o a:

www.instagram.com/menorcaendansa

www.facebook.com/menorcaendansa

T'esperem a Sant Lluís!

http://www.facebook.com/menorcaendansa
http://www.instagram.com/menorcaendansa
http://www.instagram.com/menorcaendansa
http://www.facebook.com/menorcaendansa

