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ENRIC NONELL CODONYERS, 
 

 

 Format en Line dance, Hip-Hop, balls Country & Western Dance i West 
Coast Swing. 

 Parla i escriu castellà, català i anglès. 
  

Formació 

 Format en Country & Western Dance, actualment estudia la Dansa 
clàssica, jazz i dansa contemporània.  

 Format com Monitor de Hip-Hop a l’Escola ORTHOS.   

 Quatre cursos de professorat per a balls Country & Western a la NTA 
(National Teachers Association) d’EUA.  

      Nivells Line Dance Fundamental, I,II i Balls de parella Country. 

 Ha competit a les competicions internacionals de Line Dance 
organitzades per la UCWDC  a Europa fins el 2006. 

 Actualment la seva formació i trajectòria està centrada en el Line Dance i  
el ball de parella West Coast Swing. 

 
 
Premis a destacar  
 
A les competicions oficials de la UCWDC. Modalitat LINE DANCE nivell 
INTERMEDIATE. 
 

 PRIMER LLOC Anglaterra 2004, França 2004, França 2005, Espanya 2005. 

 TERCER LLOC Holanda 2005 

 QUART LLOC Holanda 2004, MUNDIAL Suècia 2006. 
 

 
Experiència professional 
 

 Imparteix , des de 1999, classes i workshops de LINE DANCE a festes 
privades, festes populars, escoles de dansa i ball, etc. 

 Master en Line Dance, dóna cursos de competició, tècnica corporal, de 
ball i expressió, i cursos de formació per a professionals.  

 Ha impartit classes de ball de parella Two step i East Coast Swing des 
de l’any 2000, a escoles de ball i locals especialitzats. 

 Ha impartit seminaris i convencions sobre Line Dance i els seus recursos 
didàctics amb l’escola ORTHOS, amb l’associació de Fitness AEFA, i 
cursos d’estiu a l’ INEFC al 2002, 2003 i 2008. 

 Creador i productor del 1er SUPERLINE INTERNACIONAL 2004, 
organitzat el 13 de Novembre a Salou (La Pineda). 
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 Ha impartit classes de Line Dance per a docents de l’educació física 
amb La conselleria d’educació i ciencia de Castella la Mancha, Albacete 
maig de 2009. 
 
 

Actualment 
 

Dóna classes de Line Dance  a diferents escoles i centres de Barcelona, 
Maresme i Vallès. 

Prepara ballarins per a la competició Line Dance. 
Organitza tallers per a professionals de formació tècnica, estil, 

coreografia i exhibició. Organitza festes populars i particulars, esdeveniments i 
‘stages’ de formació, a més de ser promotor, a Espanya, de campions mundials 
i primeres figures del Line Dance. 
 
 

 
 

Enric Nonell Codonyers 
 

Telèfon de contacte: 
651.653.469 

 
e-mail personal: 

enricnonell@gmail.com 
 

 
Serviu-vos també de la següent pàgina web,    www.linedancepro.com 
i del canal youtube, www.youtube.com/AElinedancepro 

 


