
EL RECTOR I EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

es complau a convidar-vos a l’acte de lliurament del Llorer d’Or a Sol Picó Monllor.
Aquest acte tindrà lloc el pròxim 4 de desembre a les 18.30 hores, al Teatre Principal d’Alacant.

L’assistència és lliure fins a completar la capacitat de la sala.
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Coreògrafa i ballarina establida a Barcelona, Sol Picó és coneixedora profunda de la dansa contemporània, disciplina que es 

pot sentir intensament al llarg del treball coreogràfic d’aquesta. Va formar la seua primera companyia Danza Robadura l’any 

1988, però és amb la companyia que porta el seu nom, la Sol Picó Compañía de Danza creada l’any 1993, amb la qual ha 

desenvolupat el seu personalíssim segell.

Alguns dels guardons que té Sol Picó són, entre d’ altres, el Premi Nacional de Dansa 2016 en la categoria de creació, el Premi 

Max de les Arts Escèniques al Millor Espectacle de Dansa, a Millor Coreografia i a Millor Intèrpret de Dansa Femenina per Bésame 

el Cáctus els anys 2002 i 2003, pel Millor Espectacle i la Millor Coreografia per La dona manca… l’any 2004, al Millor Espectacle 

per Sirena a la Plancha, a la Millor Coreografia per Paella Mixta el 2005 i a la Millor Coreografia per El Llac dels mosques el 

2009, com també el Premi Nacional de Dansa de la Generalitat de Catalunya l’any 2004.

A més, aquesta alcoiana de naixement posseeix un continu compromís de vinculació amb la nostra Universitat -vincle que roman 

en el temps- a través de la seua creativitat en la mescla de llenguatges artístics: participació en diversos cicles culturals, actuacions 

al Paranimf, performances en el MUA i exposicions com El Vol del Gat, que fusiona literatura, pintura i dansa al voltant de la 

novel·la amb el mateix nom.
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