
EM·NA








Creació i interpretació: 
Esther Latorre i Hugo Pereira 

Distribució, disseny gràfic, web i edició 
video: 

Manu Lago 

Fotografia: 
Fen Muguerza i Manu Lago 

Amb el suport de: 
Galicia Danza Contemporánea 

Estrenat a Danza no Claustro a Ourense els 
dies 20 i 21 de juny de 2019






"Som vibració.  

Tot és vibració, i tot és impermanent, ja que tot 
està en constant moviment.  

La nostra ment també és moviment, i el 
moviment necessita harmonia per a crear 

eficiència. 

Harmonia és ritme.  

Aquell que sap manipular la vibració pot 
transformar les coses al seu voltant. "

Espectacle de Carrer i espais no convencionals 

Duració:  
13 minuts



ESTHER LATORRE 
Gallega de naixement, completa la seva carrera especialitzant i graduant-se en 

dansa contemporània al Conservatori Professional de dansa de Lugo, formant part 
de la que seria la primera promoció de professionals en dansa contemporània de 
Galícia, i diplomant al seu torn en Magisteri d'Educació Física a la mateixa ciutat. 

Des de llavors, ha treballat amb companyies com Jove Companyia de Dansa 
Gerard Collins (València), Moudansa (València), Companhia de Dança no Norte 

(Portugal) ... o la companyia Maduixa Teatre, de la qual forma part actualment i al 
costat de la qual ha estat guardonada recentment amb el Premi Max al Millor 

Espectacle de Carrer per "Mulier". 

HUGO PEREIRA 
Natural d'O Porto, comença la seva formació al Conservatori de dansa de Aveiro, 

on posteriorment es gradua en 2015. Rep diverses formacions en dansa 
contemporània amb mestres com: Akram Khan Dance Company, Sagi Gross 

(GrossDanceCompany, Nederlands), Shirley Esseboom (Nederlands), Víctor Hugo 
Pontes (Nome Proprio, Portugal), Bruno Alexandre (Portugal), Carmela García 

(Otradanza, España), Julia Weh (Alemania),  Romulus Neagu (Portugal)... 

Ha format part de la Companhia de Dança do Norte en la producció de 2015-2016 
"Barulhos nossos" i ha participat en diversos festivals nacionals i internacionals de 

creació. 

PREMIS 
Són premiats amb la seva primera peça, MAPA, amb el 1r PREMI en Bailando con 
Piedras del Certamen Internacional de Coreografia Burgos - NY 2019 i amb premi 

do Claustro al Festival Sólodos En Danza Ourense 2016 
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