
CAMPIONAT DE HIP HOP CIUTAT DE REUS 
ROCK THE STAGE 2019 

Pavelló Olimpic Municipal de Reus, 
6 i 7 d'abril de 2019 



Organitzen 
Des del Consell Esportiu del Baix 
Camp i l’Escola de Dansa i Arts 
Escèniques Artis estem il·lusionats per 
tenir la possibilitat de presentar-vos el 
1r Campionat de Hip Hop Ciutat de 
Reus Rock the Stage 2019. 

D’acord amb la nostra visió de 
promoció i actualització, hem cregut 
necessari organitzar un esdeveniment 
que segueix la mateixa línia 
d’expansió de les modalitats 
esportives actuals. 

Una vegada més la nostra comarca 
podrà gaudir i a la vegada, podrà 
donar a conèixer una activitat puntera, 
no nomes per a participants 
especialitzats, sinó també per aquells 
infants que practiquen les danses 
urbanes. 

Estem segurs que el resultat serà 
positiu, no podria ser de cap manera 
més, perquè comptarem amb 
l’organització del Consell Esportiu del 
Baix Camp, l’Escola de Dansa i Arts 
Escèniques Artis  i l’Ajuntament de Reus 
i també amb la participació de 
professionals de renom internacional 
en aquesta modalitat. 

Així doncs, només ens resta animar-vos 
a participar en aquest campionat i a 
gaudir de l’esdeveniment. 

Col·laboren 



CAMPIONAT DE HIP HOP CIUTAT DE REUS 
6 i 7 d’abril de 2019

600
ballarins  

82
grups participants 

29
Escoles de dansa i entitats de 

Catalunya i Espanya 

ENTRADES 
GRATUÏTES

2.000
persones assistiran al 

Campionat com a públic. 

OBJECTIUS DEL CAMPIONAT 
Promoure activitats esportives i de lleure que es desenvolupin a la 
ciutat de Reus i a la comarca del Baix Camp. 
Esdevenir un Campionat de referència de les Danses Urbanes a nivell 
català i estatal. 

LA COMPETICIÓ 
Les actuacions es portaran a terme durant el matí i la tarda del 
diumenge 7 d’abril de 2019. 
A la competició, podran participar de manera lliure totes aquelles 
escoles de dansa o entitats d’arreu de Catalunya i de l’Estat 
Espanyol. Els participants podran ser des d’infants que s’han iniciat en 
el hip hop nascuts/des a partir de l’any 2015, ballarins i ballarines 
amateurs i ballarins professionals del món de les danses urbanes. 
Una vegada finalitzada la competició es lliuraran trofeus pels tres 
primers grups, solistes o parelles classificats/des. 

JURAT 
INTERNACIONAL 

6
Workshops / Tallers



LES CATEGORIES CONVOCADES 
Es convoquen 10 categories on podran participar 
ballarins i ballarines nascuts/des a partir de l’any 

2010.
− BABY (grups de 4 a 20 components): nascuts/des entre els anys 2010 i 2015 

(ambdós inclosos).
− INFANTIL (grups de 4 a 20 components): nascuts/des entre els anys 2007 i 

2009 (ambdós inclosos).
− JUNIOR (grups de 4 a 20 components): nascuts/des entre els anys 2004 i 2006 

(ambdós inclosos).
− YOUTH (grups de 4 a 20 components): nascuts/des entre els anys 2001 i 2003 

(ambdós inclosos).
− ABSOLUTA (grups de 4 a 20 components): nascuts/des entre els anys 2000 i 

anys anteriors.
− PREMIUM (grups de 4 a 20 components): nascuts/des entre 1988 i anys 

anteriors.

− SOLISTA (1 component): nascut/da entre els anys 2004 i anys anteriors.
− MINISOLISTA (1 component): nascut/da entre els anys 2005 i 2015 

(ambdós inclosos).

− PARELLES (2 components): nascuts/des entre 2004 i anys anteriors.
− MINIPARELLES (2 components): nascuts/des entre els anys 2005 i 2015 

(ambdós inclosos). 



EL JURAT 
El Jurat del Campionat estarà composat per 4 

professionals del món de les danses urbanes a nivell 
internacional

IZASKUN ORTEGA / MISS IZZY 
Ballarina nascuda a 
Barcelona d'arrels 
andaluses. L'any 2008 
comença la seva formació a 
Espanya i sobretot a 
l'estranger (Europa, Estats 
Units i Asia). 

Especialitzada en Hip Hop i 
Locking, durant aquests dos darrers anys ha 
estat especialitzada en Litefeet, on ha trobat 
una forta connexió amb la cultura New 
Yorking. 

Actualment imparteix classes en les escoles 
més reconegudes de Danses Urbanes 
d'Espanya i imparteix workshops a nivell 
nacional i internacional. 

IBUKI IMATA 
Artista nascuda al Japó, reconeguda com 
un prodigi de la dansa i un talent únic. 
Ibuki ha assolit l'èxit internacional malgrat 
la seva curta edat (22 anys). 

Coneguda per les seves 
enèrgiques actuacions de 
dansa Waacking, ha 
guanyat més de 90 
Campionats de dansa i ha 
participat com a 
convidada a 500 tallers 
internacionals des de l'any 
2012, com artista en 
solitari i juntament amb la 
seva parella artística "Badqueen". 

MARCIO "RATINHO" 
SALVADOR

Nascut a Angola 
però criat a 
Portugal, Marcio és 
un talentós i molt 
experimentat ballarí 
i intèrpret. 

Professa un gran 
amor pel hip hop i la 
cultura urbana. Té un 

caràcter positiu i una personalitat contagiosa 
que afecta a tots el que l'envolten. Aquestes 
trets positius són altament beneficiosos quan 
imparteix tallers i altres activitats, fent de 
Marcio un gran líder i soci. 

A més, te una forma única d'entendre la 
música i un talent creatiu d'interpretació. 
Marcio s'ha forjat una sòlida reputació como 
intèrpret solista i professor de dansa en els 
darrers anys. 

AINA LANAS 
Ballarina, coreògrafa i directora nascuda i 
resident a Barcelona.  

Ha participat durant anys en la competició 
coreogràfica contemporània i urbana, ha 
competit en Battles de 
Hip Hop, ha format 
part de
grans produccions en 
companyies mestisses 
de danses urbanes i 
moviments 
contemporanis, 
ha dirigit 
curtmetratges de vídeo dansa, ha creat les 
seves obres, ha impartit tallers per tota 
la Península i també a Amèrica Central 
i molt sovint ha participat de la indústria 
comercial ballant per publicitat, marques i 
programes de TV. 



LES ESCOLES DE BALL PARTICIPANTS 
Participaran 29 escoles de ball d’arreu de Catalunya 

i de l’Estat Espanyol.

Escola de ball / entitat Localitat i província 

ELAHOOD A Coruña 

DANSCLAS Altafulla (Tarragona) 

GREEN Barbastro (Huesca) 

STREET DANCE AREA Barcelona 

CENTRE DE DANSA CAMBRILS Cambrils (Tarragona) 

DA ROCKING Cambrils (Tarragona) 

ESCOLA DE DANSA CAMBRILS Cambrils (Tarragona) 

SOMNIS DANCE STUDIO Cerdanyola (Barcelona) 

LE STUDIO Cunit (Tarragona) 

HIP HOP PRAT URSULA RILO El Prat de Llobregat (Barcelona) 

EDMB Mataro (Barcelona) 

CLUB DE RITMICA MIAMI PLAYA Miami Platja (Tarragona) 

ESCOLA DE DANSA I MÚSICA DE MONTBRIÓ DEL CAMP Montbrió del Camp (Tarragona) 

SHOWMUCH Monzon (Huesca) 

ESCOLA DE DANSA I ARTS ESCÈNIQUES ARTIS Reus (Tarragona) 

CENTRE ACTIU Riudoms (Tarragona) 

ESCOLA DE BALL NOU ESTIL Salou (Tarragona) 

ARTIS TARRAGONA Tarragona 

ENDANTZA Tarragona 

ESCOLA DE DANSA MONTSERRAT Tarragona 

SCÈNIC Tarragona 

URBAN STYLE ESCOLA DE BALL MIREIA SAMPER Tarragona 

FITNESS CLUB ANURA Torredembarra (Tarragona) 

SWAY DANCE STUDIO Tortosa (Tarragona) 

FHD Tudela (Navarra) 

FITNESS TUDELA Tudela (Navarra) 

ADAGI Valls (Tarragona) 

BAILARTE Vilaseca (Tarragona) 

DANCE&STYTLE Zaragoza 



LA COMPETICIÓ 
Estaran permesos tots els estils de dansa que estiguin 

reconeguts a la cultura hip hop i danses urbanes, incloses 
les noves tendències que se'n derivin d'aquestes. 

 De la mateixa manera es permetrà l'ús de qualsevol 
música.

Per a les coreografies grupals, el temps mínim de cada actuació serà de 2'00'' i el màxim 
de 3'00''. 
Per a les categories de Miniparelles i Parelles, el temps mínim de cada actuació serà 
d’1'00''  i el màxim serà d’1'30''. 

L'ordre de sortida de les actuacions es realitzarà per sorteig una setmana abans de la 
competició. 

HORARIS GRUPS DE MATÍ: 
De 8:45h a 10h. ACREDITACIONS GRUPS DE MATÍ* 
10:30 hores. INICI DE LA COMPETICIÓ DE MATÍ* 
ORDRE D'ACTUACIONS PER CATEGORIES:  

1. BABY
2. INFANTIL
3. PREMIUM
4. MINISOLISTA
5. MINIPARELLES

HORARIS GRUPS DE TARDA: 
De 13:15h a 14:30h. ACREDITACIONS GRUPS DE TARDA* 
15:00 hores. INICI DE LA COMPETICIÓ DE TARDA* 
ORDRE D'ACTUACIONS PER CATEGORIES:  

1. JUNIOR
2. YOUTH
3. ABSOLUTA
4. PARELLES
5. SOLISTA 



WORKSHOPS 
Dissabte, 6 d’abril de 2019

Durant el dissabte 6 d’abril de 2019 a la tarda s’impartiran 
diferents tallers (workshops) formatius a les instal·lacions de l’Escola 

de Dansa ARTIS de l’Avinguda Pere el Cerimoniós, 78 de Reus.  

Aquestes sessions formatives afavoriran la interacció i la sinergia entre els professors/es 
especialistes (que seran els membres del jurat del Campionat) i les persones inscrites i es 

caracteritzaran per ser totalment pràctiques. Es  potenciarà l’intercanvi d’idees, l’exposició 
de mètodes i l’aplicació de les habilitats i tècniques més noves del món de les danses 

urbanes. 

Els inscrits/es podran escollir entre els següents tallers (workshops): 

− TALLER 1.  HIP HOP (Nivell Bàsic)

De 15h a 16:30h. Marcio "Ratinho" Salvador.

− TALLER 2.  LOCKING (Nivell Intermig / Avançat)

De 15h a 16:30h. Izaskun Ortega.

− TALLER 3.  HIP HOP (Nivell Intermig / Avançat)

De 16:30h a 18h. Marcio "Ratinho" Salvador.

− TALLER 4.  LOCKING (Nivell Bàsic)

De 16:30h a 18h. Izaskun Ortega.

− TALLER 5.  WAACKING (Nivell Obert)

De 18h a 19:30h. Ibuki Imata.

− TALLER 6.  COMERCIAL (Nivell Obert)
De 19:30h a 21h. Aina Lanas.

120 
Són les persones 

previstes que 
s’inscriuran



COMUNICACIÓ 
Campionat de Hip Hop Ciutat de Reus 

Rock The Stage 2019

− Pàgina web del Campionat
https://hiphop-ciutatdereus.jimdofree.com/

− Correu electrònic
Hiphopreus2019@gmail.com

− Pàgines web dels organitzadors
www.cebc.cat
http://www.artisfraga.com/
https://nouestilsalou.wordpress.com/

− Compte d’Instagram del Campionat
@rockthestagehiphop

https://hiphop-ciutatdereus.jimdofree.com/
mailto:Hiphopreus2019@gmail.com
http://www.cebc.cat/
http://www.artisfraga.com/
https://nouestilsalou.wordpress.com/


Campionat de Hip Hop Ciutat de Reus 
Rock the Stage 2019 

hiphopreus2019@gmail.com 
https://hiphop-ciutatdereus.jimdofree.com/ 

Organitzen 

Col·laboren 
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