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DADES PERSONALS

Mª Angeles Garcia Gordillo

D.N.I. 28914142-Z

Nascuda el 29 de juny de 1973 a Sevilla

Domicili a La Bisbal de l´Empordá. Girona

Tel:  619814724 

E-mail: ladolsavita@gmail.com

Web: ladolsavita.blogspot.com 

FORMACIÓ                                                                                                             

FORMACIÓ REGLADA

1992-1995 : Primer cicle dels estudis de Sociologia a la universitat de Granada.

1987-1991 : Batxillerat a l’institut “Gustavo Adolfo Bequer” de Sevilla.

1979-1987 : Educació General Bàsica a l’escola “Cristo Rei “ de Sevilla.

FORMACIÓ ARTÍSTICA

CLOWN

He estudiat amb Eric de Bont, Laura Herts, John Davinson, Alex Navarro i  Carolin Dream,

Johnny Melville,  Ángela  de Castro,  Moshe  Cohen,  Gorka Ganso(curs  de  direcció)  i  Merche

Ochoa. 

A més de realitzar l´entrenament per a realitzar el treball de Pallasso d'Hospital a càrrec de

Sergi Claramunt (director de Hospiclown) 

DANSA- TEATRE

Des de l´any 2009 treballo amb la técnica  Fendelkrais, de conciencia corporal a través del

moviment.

He rebut classes de dansa contemporània de Emma Teixidor, Bea Fernandez, Ülla Korn, Olga

Tragant  i Tomeu Gomila 

Curs de teatre físic amb Smell-Thovin Project.

Curs de composició coreogràfica amb Emili Gutierrez.

Curs de teatre físic i creació colectiva a cárrec de les companyíes Zanguango teatre i La Vi

e Bel.

ALTRES CURSOS

Jornades Pedagògiques impartides per Peter Gadish

Curs de Teatre Socioeducatiu .Profesor: Ferrán JoanMiquel.

Curs de formació d’Animadors socioculturals per a gent gran a l’escola “Esplai” de Lleida.

mailto:ladolsavita@gmail.com


Curs  de terapia  de  la  veu  i  teatre  de  la  reminiscencia  a  “l’Escola  d’expressió”  de

Barcelona.

Curs d’introcucció a la dinàmica de grups  a l’escola pública d’animació sociocultural de

Granada.

Curs de construcció de Marionetes a l’escola d’arts i oficis de Granada

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

ACTRIU/PALLASSA

Espectacles Propis

A cárrec de la companyia La DolçaVita ha realitzat:

 Espectacle d´humor per adults  “HISPANIA is different!!”  estrenat al Novembre de

2009 al  Teatre  Municipal  de  Palafrugell.  2º  premi  al  millor  espectacle  de  sala  a  la

trobada de pallassos de Saragossa.

 Esquetch “Espectacle per la Historia”, estrenat al XII Festival Internacional de Clown de

Madrid 

 Conte  “Un pastís per a en Saïd”, dintre de la programació de Girona Intercultural,

2010.

 “Contes Dolços” representats a diferents biblioteques de la provincia de Girona.

 l'espectacle de narracions sobre dones “Cuchara de Palo” estrenat en el Centre cívic

de Celrá  (2008). Participa de la programació Girona Intercultural 2010. 

 Espectacle d´inauguració del espai Dona de Palafrugell.

 Esquech d´inauguració de la Nit de Dansa del Teatre de Palagrugell.

 l´espectacle infantil “La Jardinera” representat a diferents localitats 

Treballs per a altres companyíes

Actualment treballo com a pallassa d´Hospital al hospital Trueta de Girona dins l´Associació

Xaropclown.

companyia de teatre Alaigua Teatre I Carrer  de Lleida en el espectacle “Pam i Panki

clown” i realitzant animacions infantils en festes i escoles.

pallassa d’hospital treballant per la Associació Pallapupas al  Hospital infantil Sant Joan

de Déu de Barcelona. 

actriu i coautora de l’obra de teatre “Espere su turno” estrenada en el Festival de teatro de

calle de Valladolid amb la companyia de teatre Zanguango.

actriu de l’espectacle “Pacha mama” produït per la “Fundición Dadagugu” de Mallorca.

Treballs de direcció i fent d’acriu còmica amb el grup de teatre de carrer “Llaüt de carrer” a

Mallorca.

animació  virtual  de  la  serie  de  dibuixos  animats “Histories  de  Infoville”  produïda  per



audiovisual realtime bit.

interpret  de  la  peça  de  dansa  teatre “La  aventura  de  una  bañista”  produïda  per  la

companyia Absolut Cia i seleccionada en el tercer certament coreogràfic

de Maspalomas a Gran Canaria.

PEDAGOGÍA

Des de l'any  2007 imparteixo  classes de teatre infantil  a l'escola  de teatre  El  Galliner

(Girona) i altres escoles de ensañanza infantil i primària del Baix Empordá.


