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Durant tota la setmana
Coreografies des de casa
Inspira’t amb les companyies 
professionals i gaudeix de la dansa des 
de casa.
A través de les xarxes socials 
institucionals de Cultura.

Durant tot el dia
Ballem als terrats
Us animem a fer una coreografia 
al vostre terrat i pujar la gravació 
a les xarxes socials amb l’etiqueta 
#RipolletBalla.

A partir de les 9 h
Treballs d’SB Dance
Emissió dels vídeos SB Dance baila
con los trazos y los colores i Resistiré.
A càrrec d’SB Dance.
A través de  @sbdance_

A partir de les 9 h
Dansa professional, en digital
Mostra de l’espectacle Blowing,
de la Cia. Múcab Dans.
Una proposta de l’AETMV.
A través de  @mercatvell

A partir de les 10 h
La Tarara
Emissió de l’espectacle.
A càrrec de Danza Joven Noelia España
i Silvia Miquel, presidenta de la Societat 
Coral “El Vallès”.
A través de:

 @Danza-Flamenca-Noelia-España
 @danzajoven.n.e

Programa 
d’activitats



A partir de les 10 h
Feria de Abril en confinament
Emissió del vídeo resum.
A càrrec de Danza Joven Noelia España.
A través de:

 @Danza-Flamenca-Noelia-España
 @danzajoven.n.e

A partir de les 10 h
Bollywood des de casa
Exhibició a càrrec de l’Associació Colors 
del Vallès i Bollywood Anaath.
A través de:

 @Esha Dance
 @assoc.colorsdelvalles

A partir de les 11 h
Danzasia confinada
Emissió de l’espectacle.
A càrrec d’Epidemic Dance Show.
Hi col·laboren:
Juan López, coreògraf
Gemma Almagro, poesia
Izaskun Barbarie, piano
Edició de Guille Arenós
A través de:

 @juandnz8 i
 @epidemicdanceshow



A partir de les 11 h
Classe de Line Dance
A càrrec de Ripollet Country Line Dance. 
A través de  @Associacio-Ripollet-
Country

A les 12 h en directe
Classe en línia d’Afro-Jazz
A càrrec de l’Escola de Dansa Odette.
A través de  @dansa_odette

De 12.30 a 21 h
Classe de Line Dance
Nivell inicial.
A càrrec de Line Dance Palau Ausit.
A través de  @linedancepalauausit

A les 12.30 h en directe
Classe en línia de Zumba Dance
A càrrec de Duo Fitness.
A través de  @duofitnessripollet

A les 17 h
Coreografies flamenques
Exhibició a càrrec de Cuadro Andaluz
de Ripollet.
A través de:

 @Asociación-Cuadro-Andaluz-De-
Ripollet

 @javierjuradoylucerodelora

A les 17.30 h
La nit màgica
Emissió de l’espectacle familiar.
A càrrec de l’Escola de Dansa Odette. 
A través de  @dansa_odette

A les 18 h en directe
Classe en línia de Line Dance
A càrrec de Ripollet Country Line Dance. 
A través de  @Associacio-Ripollet-
Country



A les 18.30 h en directe
Classe en línia de Jazz Dance
A càrrec de Bunkay Danza.
A través de:

 @gymbunkay
 @bunkaygym

A les 19 h 
Hip hop i Kit fit
Exhibició i entrenaments a casa.
A càrrec de Gimnasio Gali.
A través de:

 @GimGali
 @gimnasiogali

A les 19.30 h en directe
Classe en línia de dansa 
contemporànea
A càrrec de l’Escola de Dansa Odette.
A través de  @dansa_odette

A les 20 h
eNma
Acte de cloenda de l’Any Scènica
Emissió de l’espectacle col·lectiu
de dansa dedicat a Emma Maleras.
A càrrec de l’Ajuntament de Ripollet.
A través de:

 @ripollet.cultura
 @ripollet_cultura



Ajuntament de Ripollet
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 @ajripollet
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