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Criação e interpretação: 
Esther Latorre e Hugo Pereira 

Management, desenho gráfico, web e 
edição de vídeo: 

Manu Lago 

Fotografia: 
Fen Muguerza e Manu Lago 

Com o apoio de: 
Galicia Danza Contemporánea 

EM·NA foi estreada en Danza no Claustro de 
Ourense em 20 e 21 de junho de 2019






"Somos vibração.  
Tudo é vibração, e tudo é impermanente, 
pois tudo está em constante movimento.  
Nossa mente também é movimento, e o 

movimento precisa de harmonia para criar 
eficiência.  

Harmonia é ritmo.  
Quem sabe manipular a vibração pode 

transformar as coisas ao seu redor " 

Outdoor show e espaços não 
convencionais. 

Duração: 
13 minutos



ESTHER LATORRE 
Galega de nascimento, ela completa sua carreira especializando e se formando em 

dança contemporânea no Conservatório Profissional de Dança de Lugo, sendo 
parte do que seria a primeira promoção de profissionais em dança contemporânea 

da Galícia, e ao mesmo tempo formando em Educação Física  
 em a mesma cidade. 

Desde então, tem trabalhado com companhias como a Jove Companyia de Dansa 
Gerard Collins (Valência), Moudansa (Valência), Companhia de Dança no Norte 

(Portugal) ... ou a companhia Maduixa Teatre, da qual é actualmente parte e com 
quem foi recentemente premiada com o Max Prize de Melhor Street Show por 

“Mulïer”. 

HUGO PEREIRA 
Nascido no Porto, iniciou a sua formação no Conservatório de Dança de Aveiro, 
onde se formou em 2015. Recebeu várias formações em dança contemporânea 

com professores como: Companhia de Dança Akram Khan, Sagi Gross 
(GrossDanceCompany, Nederlans), Shirley Esseboom (Nederlands ), Víctor Hugo 

Pontes (Nome Proprio, Portugal), Bruno Alexandre (Portugal), Carmela Garcia 
(Otradanza, Espanha), Julia Weh (Alemanha), Romulus Neagu (Portugal) ... 

Fez parte da Companhia de Dança do Norte na produção "Barulhos nossos" de 
2015-2016 e participou de vários festivais criativos nacionais e internacionais. 

PRÊMIOS 
Eles são recompensados com sua primeira peça, MAPA, com o 1º PRÊMIO em 

Bailando con piedras do Concurso Internacional de Coreografia Burgos - NY 2019 
e com um prêmio do Claustro no Festival Solodos em Danza Ourense 2016 
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