
 
D.O.

TAST DE VINS I DANSA



D.O. Una degustació de vins

acompanyada de poesia visual i dansa-

teatre.  És un viatge a través dels sentits

on els trets característics del vi

determinen l'univers de cada escena,

creant una atmosfera que convida al

públic a sentir i gaudir del tast d'una

forma diferent.

SINOPSI

Companyia: Dans Invitro

Idea original i creació: Patrícia Mas

Intèrprets: Cristina Castellà, Marta Dalmau, Bàrbara

Martín i Maria Garriga

Durada: 1'15h



 

El vi és un patrimoni històric que volem

potenciar i donar a conèixer, D.O. proposa

amenitzar un tast o una visita amb un toc

diferent i original, donant valor a aquesta

ancestral tradició del nostre territori. 

Una experiència cultural i singular per a

cellers i activitats enoturístiques. 

 

“És el millor tast que he fet mai”

 

"Un espectacle que no et deixa indiferent,

unes intèrprets senzillament insuperables"



L'ESPECTACLE
 D.O. és una proposta de set escenes i quatre personatges. Quatre dones amb diferents personalitats que

s'exposen durant una itinerància i un tast de diferents vins. Cada tast determina el que es veu a escena, ens
transporta a una atmosfera i a un paisatge concret, donant identitat i cos al tast i amenitzant la seva degustació. 

L'espectacle brinda la possibilitat de fer un recorregut i conèixer espais i racons únics des d'una perspectiva
cultural i artística: com el d'un celler, unes vinyes, un mas, un edifici emblemàtic, un museu, etc. fent valdre el
propi territori. Per altra banda, dona l'oportunitat de presentar productes de la regió o d'algun comerç local i que
s'utilitzarà per a la realització del tast. És l'engranatge de tot el conjunt el que acaba de fer D.O. un espectacle
totalment adaptable i únic. 

Un maridatge gustatiu i sensorial, proper, fresc i ple d'imatges poètiques que volen despertar la sensibilitat del
públic, connectant amb records, emocions i l'humor.

"Espectacle molt divertit, amè i recomanable. Les actrius i ballarines, fantàstiques! El lloc, el
celler, exerceix l'atmosfera idònia per al transcurs de la trama i la selecció de vins marina tota

la  vetllada, fent-la perfecta"



NECESSITATS
TÈCNIQUES

PUNTS DE LLUM
Per cada escena que es representa

COPES I  GOTS
Per oferir a cada escena

TAULA LLARGA (6M)
Poden ser dues o més taules juntes

CADIRES I/O ELEMENTS PER
PODER SEURE 

Espectacle adaptable, les necessitats varien en
funció de l'espai. Així i tot, D.O. necessita tenir
presents aquests aspectes. En cas de no ser
possible comptar amb tots aquests requisits
consultaríem conjuntament la manera d'adaptar-ho o
solucionar-ho. 



CURRÍCULUM
ESPECTACLE

 Estrenat l'any 2017 al Celler Castellví, Mataró, amb més de 30

representacions. 

A l'Estudi ARTKOM, Leuven, Bèlgica, amb el projecte Sota Casa by

Barcelona vins & cava (2019), 

Al Celler Jaumandreu, Fonollosa, pel desè aniversari de  la marca de

vins Més Que Paraules (2019).

A l'espai cultural i gastronòmic El Tarambana, Cardedeu, amb una

adaptació de l’espectacle amb cerveses artesanes, (2019). 

A Can Miracle, una petita masia del 1889, a l'antic epicentre de la

producció vinícola de Mataró, Maresme, sota el paraigua de Teatre

Barcelona (2020).

Al Danseu Festival Les Piles, amb una adaptació de l’espectacle amb

cerveses artesanes de Cervesa la Segarreta, (2020).

Al Celler Cooperatiu amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni

2022, que organitza l'ajuntament de Ripollet. 

Els currículums personals de les

ballarines es poden trobar 

a la web de Dans Invitro

https://www.dansinvitro.com/l-equip


DANS INVITRO
 
 
 

DANS INVITRO som un col· lect iu de persones

residents a Mataró que de di ferents maneres

estem vinculades amb la dansa. El  col· lect iu neix

l ’any 2014 amb la voluntat  per donar v is ib i l i tat  i

cabuda a la dansa contemporània i  ens

proposem establ i r  un punt de referència de les

arts del  moviment,  d ins i  fora a la c iutat ,  que

permet-hi  cobr i r  les necessi tats d’ intercanvi ,

sensibi l i tzació,  exhibic ió i  d i fusió de les

persones creadores act ives que hi  v iuen.

 

Amb els anys hem anat desenvolupant la nostra

act iv i tat  d iàr ia al  vol tant  de di ferents eixos que

cerquen arr ibar al  màxim de persones possible.  

Web Dans Invitro 

Vídeo promo llarga durada

DOCUMENTACIÓ

Vídeo promo curta durada

http://www.dansinvitro.com/
https://www.dansinvitro.com/d-o
https://www.dansinvitro.com/l-equip
https://www.youtube.com/watch?v=gXuhMYb6N1A&feature=youtu.be


Contractació i
informació

PRESSUPOST A CONCRETAR AMB LA COMPANYIA

PODEU ESCRIURE A L'ATENCIÓ DE BÁRBARA MARTÍN 

 INVITRO.MATARO@GMAIL.COM

686218512


