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Sóc una apassionada dels musicals,
un gènere on les històries no només s’expliquen a través de paraules i cançons 

sinó també de coreografies. És per això, que vaig decidir dedicar-me a la dansa.

Existeixen molts espectacles de dansa contemporània, de clàssic o de hip hop,
però cap on només es ballin coreografies de Jazz-Musical.

Hi ha un buit en aquest sector. Hem d’anar a veure un musical,
on els actors i els cantants tenen el màxim protagonisme

per poder gaudir de les coreografies d’aquest estil tant i tant ric i meravellós.

Potser és un estil que només dominen els americans?
On han quedat aquells números espectaculars

de les pel·lícules protagonitzades pel Gene Kelly?

Així doncs, vull crear un espectacle de dansa
amb l’estil coreogràfic que domino i ensenyo,

on les coreografies siguin l’eix central de la funció.

Un espectacle amb números musicals,
on els ballarins siguin els que expliquin la història

i que tingui l’essència de l’època daurada del musicals.

Laura Olivella

IDEA I ORIGEN DEL PROJECTE





A CONTRACORRENT...

A L’ESPERA...

A NEXT STOP coneixerem una estació abandonada
que cobra vida quan algú decideix anar a contracorrent.

Hi ha trens que són fàcils d’agafar,
els que et porten a casa després de la feina,

els que et porten al centre per quedar amb un amic...

Però n’hi ha d’altres molt més importants
que només s’agafen quan realment s’anhela un objectiu difícil,

quan fugim o volem trencar amb el nostre passat, lluitar pel nostre futur...
En essència, quan perseguim somnis transcendentals. 

Aquests trens són els que canvien el rumb de la nostra vida,
i justament aquests passen més de tant en tant

i provoquen un gran aldarull de pors, preguntes i decisions. 

Arribada imminent d’un tren pels valents,
que arrisquen i persegueixen els seus somnis...

Tot i que serà difícil, seria pitjor no intentar-ho.

I quan arribi, qui estarà preparat per agafar-lo?



SINOPSI
NEXT STOP

Una estació de tren aparentment abandonada
cobra vida cada vegada que algú necessita pujar al tren del seu destí. 

L’escenari es converteix en un autèntic plató de Broadway
quan els tres protagonistes entren buscant el seu destí, el seu somni.

L’estació de tren és metafòrica,
és el pas o la transició de decidir lluitar i perseguir els seus somnis.

Qui s’atrevirà a arribar fins al final?

Les coreografies són expressions plàstiques de les realitats
en forma de flashbacks o flashforwards.

Es combinen dues estètiques molt diferents:
la de l’època daurada del musicals a Hollywood

i una més realista, a través dels conflictes interiors de cada un protagonistes.

La música és quasi exclusivament d’estil swing,
al més estil jazz americà.



Els tres protagonistes van en busca del seu destí:

El triomf de convertir-se en una ballarina de Broadway, 
la trobada de l’amor impossible,
i la fugida d’un present infeliç... 

Tots busquen fer un pas endavant, el seu triomf personal.

Per ser baixeta i no tenir les cames quilomètriques, 
no puc somniar en triomfar?

Per estar enamorat d’una persona que no em correspon,
no puc intentar conquistar-la?

Per què no puc trencar amb el meu passat
si no em deixa feliç?

Durant l’espectacle,
l’actor-cantant interpreta les cançons interactuant amb els ballarins. 

Tot un mestre de ceremònies com a fil conductor de la història.





Som-hi Dansa és una nova companyia de dansa

creada per Laura Olivella amb l’objectiu de donar oportunitats a nous i joves talents,

impulsant la disciplina del Jazz-Musical en el món de la dansa a Catalunya.

La companyia es comença a crear durant el mes de juliol del 2012,

després d’un Stage de dansa on 20 ballarins preparen una mostra del treball realitzat.

Aquella mostra va constatar i evidenciar que era possible

fer un espectacle només amb coreografies de Jazz-Musical,

emocionar a l’espectador i exhibir talent. 

Alguns dels ballarins d’aquell Stage formaran ara part de la companyia Som-hi Dansa,

juntament amb noves incorporacions.

LA COMPANYIA SOM-HI DANSA



LA COMPANYIA
EQUIP DIRECTIU I ARTÍSTIC

Laura Olivella, Idea, Direcció i Coreografia

 Inicia la carrera com a ballarina als 23 anys,
després d’una llarga trajectòria com a gimnas-
ta i d’ una formació intensa en ballet, jazz, claqué i
teatre musical en diverses escoles de Barcelona,
Madrid, Londres i Nova York.  
         
 Durant la seva trajectòria professional,
ha estat en nombroses companyies de dansa i
teatre infantil, i ha participat en progra-
mes de televisió, videoclips, anuncis pu-
blicitaris... Ha treballat sota la direcció de
Dario Fo, Calixte Bieito, Coco Comin, Ricard Reguant
i Paco Mir entre d’altres. L’últim treball en teatre
musical destacat és la seva interpretació a
“Grease, el musical de tu vida”. 
 Ha dirigit i coreografiat diferents festivals
i espectacles, dels quals de creació pròpia destaquen
“Swing Cafè”, “Somnis de cabaret” i “ Vodevil, i  tu!”. 

 En l’àmbit audiovisual, s’ha format tan per estar
davant com darrere la càmera a diverses escoles 
de cine com Metròpolis, Central de Cine i
La Companyia, obtenint el títol d’edició i muntatge
de post-producció a l’escola Espai.  
 Actualment, és professora de dansa a diverses
escoles de Barcelona, formant a professionals
i amateurs. Aquesta temporada interpreta un personatge
a la sèrie de TV3 “Kubala, Moreno i Manchon”
i és assistent de coreografia en l’opereta  “Candide”,
dirigida per Paco Mir.
 La temporada passada va coreografiar i
protagonitzar el musical “A força de cançons” que
actualment està de gira per Catalunya. 



Ariadna Peya, Ajudant de coreografia

 Ha participat com a ballarina a musicals com “Grease,
el musical de tu vida”, “Flashdance” i “Vinegar Dances”.
 Ha coreografiat videoclips per Soraya, Corderoy’s,
Xazzar  i  Clara Peya. Coreògrafa de l’espectacle “Plug ‘n’ Play” de 
l’ Always Drinking Marching Band i de l’espectacle Algo Contigo
de música i dansa. Coreògrafa de la jove companyia Prodansa, 
campiones nacionals en els concursos Tead 2012 i Dance
is an attitude 2012 en la categoria absoluta.  
 Coreògrafa i ballarina de l’espectacle Tot és fum, estrenat
al maig del 2012 a la Nau Ivanow.  
 Actualment, és professora de dansa formant a professionals
i amateurs i, també treballa creant el seu nou espectacle
de dansa “Èxodes”, que s’estrenarà pròximament a Barcelona. 

Pau Doz, Direcció Musical i Artística
 Debuta als 9 anys a l’espectacle “Nou Memory”
dirigit per Ricard Reguant i Coco Comín. Es forma a l’Institut del 
teatre de Barcelona. Treballa en teatre familiar i infantil amb les 
companyies Veus-Veus, La Paparra i Catacrack a “El llibre de la 
selva” “ La bella i la bèstia”, “Mag Merlí”, “Simbad”, “Jack i les 
mongetes màgiques” i “La Flauta Màgica” d’entre molts altres.
 L’any 2006 entra a formar part de “Grease,
el musical de tu vida”, interpreta durant dues temporades
el personatge d’Eugene al teatre Victòria de Barcelona
i dues temporades més el personatge de Roger, al teatre
Nuevo Alcalà de Madrid sota la direcció de Ricard Reguant,
Manu Guix i Coco Comin. 
 L’any 2011 forma part del repartiment d’actors
que  fan el musical “Hair” al teatre Apolo de Barcelona sota la direcció
de Daniel Anglès, Sergi Cuenca i  Esther Luengo. 
 L’any 2012 protagonitza i dirigeix el musical 
“A força de cançons” representat al teatre Guasch
i actualment de gira per Catalunya. 
 La seva faceta d’actor i cantant la compagina amb 
a de compositor. Ha composat la banda sonora original
d’espectacles infantils com Edgar Allan Poe, El fantasma
de Canterville, Dràcula, Pinocho, L’illa del tresor i
Blancaneus i els 7 nans de la companyia VeusVeus i Catacrack.



LA COMPANYIA

Salva López
 Compagina els seus estudis de Publicitat i Relacions Públiques
amb la formació de dansa a l’escola de dansa i Comèdia Musical Coco Comin,
en les disciplines de Ballet, Jazz i Claqué. Amplia els seus estudis
de  Theatre Jazz amb Coco Comín i Laura Olivella, entre d’altres,
Modern Jazz amb Marta Tomasa i Jazz Fusion amb Ariadna Peya.
 Ha participat a diferents espectacles de dansa i teatre musical,
així com també, ha estat ballarí i imatge de diversos esdeveniments
i publicitat de marques com Danone, Bosch, FC Barcelona,
Coco Comin Produccions Teatrals...
 Actualment, continua la seva formació de diferents disciplines
a l’escola Coco Comín i Dance esCool.

 Compagina els seus estudis universitaris de Periodisme
amb la formació de dansa a l’Escola Coco Comín,
on estudia Comèdia Musical. Estudia dansa clàssica, modern i
interpretació a diverses escoles de Barcelona. També rep una intensa
formació en gimnàstica rítmica i gimnàstica estètica de grup
amb Tatiana Miroshnychenko. 
 En la seva carrera professional com a ballarina, ha participat en
diferents espectacles com el trofeu Joan Gamper o la Copa del Rei
de Bàsquet sobre rodes, i en campanyes publicitàries
com la d’Evax i San Miguel Primavera Sound.
 Actualment, és entrenadora del Club Gimnàstica Rítmica
Gemma de Figueres.

Laura Macias



 Inicia els seus estudis de dansa clàssica, espanyola i bolera, al Centre de Dansa
Ópera d’Ontinyent, València, on obté el Grau Elemental de Dansa al 2007.
Més endavant, amplia els seus coneixements a Barcelona, cursant
teatre musical a l’Escola de Dansa i Comèdia Musical Coco Comín. 
 Actualment, està cursant la formació de dansa contemporània al Varium.
Ha treballat en spots publicitaris i com a protagonista de diversos curtmetratges
d’Aticazo Producciones. Ha participat com a ballarina de la producció “Pinotxo,
el musical” dirigit per Quim Capdevila. 

Ana Micó

Josep Maria Monreal

 Comença els estudis de dansa als 18 anys. Estudia ballet, jazz, claqué,
contemporani i teatre musical a diverses escoles de Barcelona amb
professors com Glòria Gella, Laura Olivella i Aixa Guerra entre d’ altres.
 S’inicia com a ballarí professional, participant en diversos espectacles de 
l’escola Coco Comin i Carles Ibáñez. També intervé en diversos esdeveniments
per Llongueras i el museu dels ferrocarrils de Vilanova i la Geltrú.
Va pertànyer a la companyia de dansa Pro Dance Ballet dirigida
per Tatiana Yerakhavets fins la temporada passada.

Óscar Planells
 Comença la seva formació el 1994 de dansa espanyola,
escola bolera, dansa clàssica i jazz a l’acadèmia Centro de Danza d’Eivissa.
Més tard, continua la seva formació a Barcelona cursant teatre musical
a l’Escola de Dansa i Comèdia Musical Coco Comín.
 Professionalment, ha treballat a la companyia flamenca de Marga Molina,
com a ballarí a l’empresa Bosch Cruceros, Danone i La Marató
de TV3. Ha participat com a figurant a la pelicula “La Trinca“,
i a nombrosos spots publicitaris.



Héctor Porcel

Gisela Prat

 Inicia els seus estudis de dansa clàssica als 3 anys, examinant-se 
anualment als exàmens de la Royal Academy of Dance de Londres
fins l’actual «Advanced I». Des dels 8 anys i fins l’actualitat cursa
la formació de jazz i funky a diferents escoles.
 Al 2008, s’endinsa en el món del Linedance, quedant en tres ocasions
primer del rànquing espanyol i proclamant-se campió del món l’any 
2011, després d’haver assistit a diverses competicions internacionals.
 En aquest mateix any, inicia Comèdia Musical a l’escola 
Coco Comín de Barcelona. Actualment, imparteix classes de
linedance, ballet clàssic i jazz a diverses escoles.

 Inicia els seus estudis de dansa clàssica als 5 anys amb
el professor Januzz Smolinsky. Al llarg de la seva trajectòria es forma en
dansa contemporània, espanyola, escola bolera, jazz, claqué i ballet.
 Compagina la seva diplomatura en Magisteri d’Educació Primària 
amb la dansa.
 Es forma en jazz musical amb Coco Comin i Laura Olivella,
ballet amb Glòria Gella i Fusion Jazz amb Ariadna Peya.
Ha estat model i ha participat com a ballarina en diversos
anuncis publicitaris i a la pel·lícula “Tengo ganas de tí” (2011) sota la direcció 
de Fernando González Molina.



Lorena Rojas

Maria Torrescusa

Núria Torrentallé

 S’inicia al món de la dansa amb 5 anys formant-se en flamenc i
clàssic espanyol. Continua rebent classes de jazz musical, ballet
i hip hop en diverses escoles de Barcelona. Al mateix temps,  estudia
cant i teatre amb professors com Teresa de la Torre i Toni Vives.
 Comença la seva carrera professional actuant en diferents espectacles
com La Marató de TV3. Treballa com a model per Schwarzkopf,
entre d’altres, i participa a diversos anuncis de televisió com
Coca Cola, Yoplait o Seat. També ha estat ballarina del Barça Regal
amb el grup de dansa Dream Cheers.

 Inicia els seus estudis de dansa a l’Escola Montse Albors i continua
la seva formació de ballet i contemporani a l’Escola Carles Ibáñez,
on és titulada en la Royal Academy of Dance fins l’actual “Intermediate”.
Amplia els seus estudis de la Royal a Londres i Edimburg,
i en les disciplines de Theatre Jazz amb Coco Comín i Laura Olivella,
Modern Jazz amb Marta Tomasa i Jazz Fusion amb Ariadna Peya.
 Ha format part de diferents espectacles amb la Companyia
Carles Ibáñez i el grup “Ménage a Show”, així com també ha participat per
diferents marques com Happy Dance i Danone, entre d’altres. 
 Actualment, compagina la seva formació de dansa a l’escola Coco 
Comín i Dance esCool amb la docència de dansa clàssica i jazz. 

 Nascuda a Andorra, inicia els seus primers passos a l’escola
Líquid Dansa. Es desplaça a Barcelona on es titula en Comèdia Musical
a l’escola Coco Comín. També, rep classes d’interpretació 
al Col·legi del Teatre amb Xavier Ruano i de cant amb Leila
Montes. Amplia els seus estudis de dansa a la “Pineapple Dance
Center” de Londres, “Broadway Dance Center” i “Steps On Broadway”
de Nova York.
 Ha participat al musical “Pretty woman, my love” a l’Arteria Paral·lel.
Ballarina d’anuncis com Evax i Yoplait i en esdeveniments per les mar-
ques Danone i Bosch. També, és model de la marca  “Happy Dance”.
Actualment, compagina la seva formació en dansa a l’escola 
Coco Comín i Dance esCool amb la docència d’aquesta.
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