Jordina Font
Actriu, ballarina i coreògrafa

Formació
1980 - Curs de Formació professional administrativa 2-2º
1986-1989 - Centre Dramàtic de Granollers, dansa contemporània amb Maria

Clausó
1986 - Curs d’esgrima amb Luciano Federico
1988 - Escola de Anton Font, “ El Timbal”, curs de clown amb Erick de Bonn
1988-1990 - “Nau 18” (Girona) dansa contemporània amb Anna Rovira
1994 - Escola de dansa de Dolores Martines amb Mª Carmen García
1994-1996 - Curset de sevillanes amb Susanna Gutierrez
1998-2001 - Curs de dansa contemporània en el Teatre- Escola de Ponent amb
Carmen Nájera
2000 -Taller de percussió amb Frederic Giberga
-Col.laboracions en els tallers de teatre del director Joan Munells, ajudant
de direcció i coreografia,
-Curs de tècnica Alexander amb Elena Castelar
2001 -Classes al centre “ La Caldera” amb diferents monitors
- Curs de monitor sociocultural , organitzat per l’àrea de dinamització
econòmica de les Franqueses.
2002 -Curs de creació de pàgines Web
2009 -Certificat C de català, Suficiència 3

Trajectòria Professional
Des de 1985 i actualment , soc membre actiu del grup teatral ARTRISTRAS,
actuant, ballant i creant les coreografies dels espectacles:
Espectacles: - L’OCELL DE LA PLUJA
- HOMOTERM
- VIRUS
- ORBE
- MEDUSA
- PLENILUNI
- AIGUA
- PLUGES D’ESTIU
- PANDORA
- ARTRI-STRADAS
- ELS PETITS MÉS GRANS
Artristras hem portat aquests espectacles per diferents indrets d’ Espanya, Portugal,
França, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Anglaterra, Polònia, Romania, Grècia, EEUU,
Colòmbia , Brasil, Marroc.
1985- Intervenció d’ actriu a la pel·lícula “Karnaval” del grup “COMEDIANTS”
1987- Intervenció a la sèrie de TV”, del grup de titelles “ELS AQUILINOS”
1990- Intervenció a la sèrie de TV” “Tbo de noche” amb el grup “COMEDIANTS”
1990-1995 Ajudant de cuina amb PEP SALSETES
1992-Intervencio al programa de Tele 5, “XUXA PARC”
1995- coreografia especial per les emissores de radio N:R:W de Düseldorf

(Alemanya)
1996- coreografia especial per l’empresa B.M.W premis de golf München
(Alemanya)
1997-2005 Coreografies per les comparses de LA CAVALCADA DE REIS de
Barcelona
1997- coreografia especial per B.U.G.A, Gelserkirchen ( Alemanya)
1998- Col·laboradora dels tallers de teatre de JOAN MUNELLS
1999-2001 treballs esporàdics de vestuari i escenografia teatral amb PILAR
ALBADALEJO
2000-2002 treballs esporàdics de vestuari amb SUSSANA NAVÓ
participant del FESTCAT (Llívia)
2002- coreografia comparses de la Cavalcada de Reis de Salamanca i Badalona

2002- coreografia especial per l’empresa BAYER a “Miravent” (Tibidabo)
2002- Pràctiques com. a monitora sociocultural al casal de joves de Bellavista
2003- coreografia especial per els Campionats de Natació de Barcelona
2003- coreografia especial per CASA BATLLO (Barcelona)

2004- coreografia Aquelarre de Cervera
2005- coreografia per l’empresa SIEMENS a Barcelona
2007-2012 - Entro a la “Cia. PEP BOU”com a regidora d’escenari
2008 -2011- Direcció i coreografies dels “Pastorets de La Garriga”
2008- coreografia per grup amateur “KOMIX”
2012- Actriu en l’espectacle “El follet dels somnis” amb “Cia. TOTSONA” de

Dàmaris Gelabert.

ACTUALMENT : actuant al “COSMOCAIXA” amb ARTRISTRAS l’espectacle “Els
petits més grans”

