L’1,2,3 del Pallasso- Festival de Circ de Tiana
del 25 de Juny al 3 de Juliol de 2011– 7a edició

DOSSIER DE PREMSA

Contacte Comunicació Festival
Jordina Blanch (Circulant, circ en moviment)
m. 616 504 410
comunicacio@123pallasso.com

PRESENTACIÓ

L'1,2,3 del Pallasso- Festival de Circ de Tiana tindrà lloc del 25 de juny al 3 de
juliol a diferents espais i places de la població tan a l’aire lliure com en vela.
Dirigit i organitzat per De Mortimers, cia. d'humor, circ i música, juntament amb Can
Boter, centre de creació, i l'Ajuntament de Tiana compta un any més amb el suport
del CoNCA i la Diputació de Barcelona.
Nascut a la memòria de Joan Armengol, pallasso, pedagog i activista cultural
proposa deu dies de circ, música i més a l'aire lliure i en vela en un entorn natural
prenent com a marc la vila de Tiana.
Com cada d'any des del seu inici cada nova edició aporta novetats, enguany en la
setena edició hi trobarem nous formats,una exposició, tallers de circ pels més petits i
una zona de sopars amb platillos elaborats a més d'una programació completa amb
companyies de circ emergents, suggerents, veteranes i premiades.

Aquí trobaràs
Nota de premsa del Festival,
La programació del Festival,
Fitxa i fotos dels espectacles del Festival,

benvinguts i benvingudes,
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NOTA DE PREMSA

Del 25 de juny al 3 de juliol. Tiana 2011

Marc Parrot, Los Galindos, Alba Sarraute, Claret Clown i
Los Excéntricos actuaran a la setena edició del Festival
L’1,2,3 del Pallasso
Amb l’arribada de l’estiu comença una nova edició del Festival L’1,2,3 del Pallasso
que del 25 de juny al 3 de juliol omple Tiana de circ, humor, música i carpes.
El músic Marc Parrot estrenarà el seu nou espectacle Ombres de plata, un maridatge
de música i cinema, noves cançons que conversen amb les imatges de films del
director Segundo de Chomón, mestre del trucatge. Es preestrenarà L’home que
perdia els botons, espectacle de carrer amb un innovador ús del màstil de Circ Panic
que es veurà a Fira Tàrrega 2011. A la plaça de la vila, apostant pel nou circ català,
veurem el primer treball de la nova Cia. Trifaldó presentant el seu eS3. Gaudirem de
la companyia Los Galindos amb el seu espectacle en carpa, Maiurta, i de la ja
tradicional Carpa de L’1,2,3 del Pallasso on s’hi veuran espectacles d’humor,
paraula i circ. Divendres, 1 de juliol a càrrec de la maresmenca Alba Sarraute amb
La Diva (soy la otra), dissabte, 2 de juliol vingut del Montseny, arribarà Claret Clown
amb Devos a vos, amb textos del còmic i mim Raymond Devos. I diumenge, 3 de juliol
es clourà una nova edició amb final de luxe, Los Excéntricos, companyia
francocatalana, presentaran Rococó Bananas, espectacle reconegut amb el Premi
Nacional de Cultura 2011 en la categoria de circ.
Des de fa set edicions l’organització es proposa oferir estrenes, espectacles en carpa
i creacions de companyies catalanes, i malgrat ser any de retallades s’ha acomplert
amb els objectius.

El Festival incorpora dos nous formats, La Fira de
L’1,2,3 i L’1,2,3 Music gràcies a noves col·laboracions
Els dies 25 i 26 de juny arriba la primera novetat, La Fira de L’,1,2,3, ubicada al
Parc Dr. Mascaró de Tiana, que esdevindrà un espai de benvinguda on s’hi
combinaran la poesia, la música i la realització de tallers entre d’altres. Pensat per a
tots els públics aquest nou espai creat amb la col·laboració del col·lectiu cultural
tianenc Doctor Mascaró oferirà un racó de món a cavall entre la poesia, les
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intervencions teatrals, la música en directe, els tallers i el saló recreActiu a càrrec
d’Oixque Titelles que amb les seves instal·lacions de firaires ens transportaran en el
temps.
La segona novetat amb el nom de L’1,2,3 Music s’esdevé amb l’interès d’unificar
tota la programació musical que sonarà els vespres entre el 29 de juny i el 3 de juliol
a l’exterior de la carpa de L’1,2,3. Gràcies a la col·laboració de Lluc Navarro del
Festival Soleilua es comptarà amb la presència de grups i dijeis musicals de
reconeguda trajectòria que sonaran enmig d’un entorn natural i com a cloenda de
nits màgiques amb circ i humor.

L’1,2,3 del Pallasso incorpora tallers de circ pels més
petits i l’exposició Papers de circ a la Sala Albèniz, el
nou espai de venda d’entrades i abonaments
Des del 13 de juny i fins a l’1 de juliol es podrà visitar l’Exposició Papers de circ al
Vestíbul de la Sala Albèniz al Casal de Tiana produïda per l’artista Karoli (Ramon
Muñoz). Papers de Circ és el llegat de moltes vides plenes d’il·lusió i d'entusiasme
pel circ, una proposta d’aprofundir en l’univers circense que servirà alhora per anar
preparant Tiana pel Festival.
Com a novetat, en l’horari de l’Exposició, la Sala Albèniz es convertirà també en el
punt de compra d’entrades i abonaments del Festival on es podran adquirir tres
possibles abonaments que suposaran descomptes d’entre el 20 i el 50% segons
modalitat. L’abonament 1 destinat a menors de 12 anys inclou 3 espectacles al preu
de 10 €, l’abonament 2 inclou el concert de Marc Parrot i un espectacle a escollir
entre La Diva i Devos a vos al preu de 20 € i l’abonament 3 permet viure intensament
el festival, amb entrada a tots els espectacles de pagament al preu de 50€. També es
podran adquirir entrades reservant-les via web i a la taquilla una hora abans dels
espectacles.
Com cada any els nens i nenes gaudiran doblement del Festival, a més de ser
espectadors d’una programació única, es converteixen durant cinc dies en alumnes
dels tallers de circ. Enguany, a més del taller adreçat per a nens i nenes de 6 a 12
anys, recollint la proposta de pares, obrim taller d’apropament al circ adreçat a
infants d’entre 4 i 6 anys que es realitzarà a la nova sala polivalent de L’Escorxador.

Contacte Comunicació Festival
Jordina Blanch (Circulant, circ en moviment)
m. 616 504 410
comunicacio@123pallasso.com
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Vols saber més sobre el Festival?

Què és l’1,2,3 del pallasso?
El festival neix l’estiu de 2005 en memòria de Joan Armengol i Moliner, poeta, pedagog i
figura rellevant del Circ Català desaparegut el 2004. El nom ve d’una explicació del propi
Armengol sobre la condició de pallasso i la seva manera de crear. Per a ell, l’essència del
pallasso, l’abc d’aquest ofici, es resumeix en tres passos: primer, rebre un impacte, una idea
o una emoció. Segon, sentir interiorment aquest fet i, tercer, passar a explicar-ho d’acord
amb el llenguatge del pallasso. Sense aquests tres passos no hi ha creació, no hi ha circ i no hi
ha pallasso. Per tant, l’essència del festival és precisament aquest 1, 2, 3 del pallasso.
El festival està organitzat pel centre de creació Can Boter, la companyia De Mortimers i
l’Ajuntament de Tiana. Compta amb el suport des del 2010, del Consell Nacional de la Cultura
i les Arts (CoNCA) i de la Diputació de Barcelona.

Objectius del Festival
L’1,2,3 del Pallasso es realitza de forma continuada des del 2005 i té com a objectius:
Apropar les arts del circ al gran públic consolidant-se com un espai per l’exhibició i divulgació
del Circ a Catalunya de qualitat.
Singularitzar el festival apostant decididament pel circ català, les companyies de circ amb
vela pròpia i l’entorn natural de la vila de Tiana.
Dinamitzar la vida cultural de Tiana programant en diferents espais de la població i creant
una xarxa d’amics, col·laboradors i patrocinadors del festival
Promocionar altres iniciatives artístiques (gastronòmiques, musicals, teatrals) que generin
més visibilitat al Festival.

Valors del Festival
- Circ i música, cultura en viu
En una conjuntura econòmica difícil la cultura en viu està en procés de creixement i el públic
la valora més que mai just en l’actualitat que el seu consum resulta de més fàcil accès.
El circ és l’amalgama de moltes arts i requereix l’esforç i la voluntat de superació constant.
Els quatre pilars que deia Sebastià Gasch: força, equilibri, força i destresa. Apostem pel
valors del circ i per la cultura en viu, l’artista a prop de l’espectador que gaudeix de l’art en
directe.
- Entorn mediterrani, arrelament a un territori
La motivació que fa néixer el festival, homenatjar a un artista reconegut, s’equipara a la
motivació que succeeixi en el seu entorn natural, Tiana. La forma d’entendre el festival és
autòctona alhora que pensada per ser compartida per visitants. I vol seguir apostant fort cap
a la consolidació i la dinamització que pot arribar a suposar per la vila.
- Aposta per produccions pròpies i estrenes
El festival camina per esdevenir el Festival de circ del litoral català, aposta per una
singularitat i qualitat aportant visibilitat a tots els que inverteixen en el seu èxit. Es compta
amb estrenes d’espectacles i companyies coproduïdes que interessin a la premsa
especialitzada, amb espectacles familiars per interessar a un públic ampli, a més d’una oferta
de música en directe per captar a un públic creixent i complementari.
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PROGRAMACIÓ

L’1,2,3 del PALLASSO - FESTIVAL DE CIRC DE TIANA
Del 25 de juny al 3 de juliol
Dilluns, 13 de juny
Vestíbul Sala Albèniz- Casal de Tiana Novetat
18h Inauguració de l’Exposició Papers de circ
Col·lecció sobre el món del circ de l’artista Ramon Muñoz Farreny “Karoli”
Horari: Dl a dv. tardes de 17 a 21 h
Ds i dg. matins de 10 a 14 h i tardes de 17 a 21 h
*gratuït
Exposició oberta fins l’1 de juliol
Vestíbul Sala Albèniz- Casal de Tiana Novetat
18 h Inici de la venda d’entrades del Festival l’1,2,3 del Pallasso
i tots els dies coincidint amb l’horari d’obertura de l’exposició
Dissabte 25 de juny
Parc Dr. Mascaró – Fira de L’1,2,3 Pallasso Novetat
18h- 1h La Fira de L’1,2,3 amb servei de bar i sopar
Saló recreActiu per a tots els públics a càrrec d’ Oixque Titelles, instal·lacions de
fira que ens traslladaran en el temps. Tallers artístics “animació stop-motion de
cares” , de poesia “recita el tututothom” amb Juanita Brabo i de cuina “fes-te la
teva gominola saludable”. I a la nit, música.
*gratuït
Antic Camp de futbol – Carpa Maiurta
19.30h i 21.30h Los Galindos presenten Maiurta, circ intimista i música en directe
*10€ adults i 5€ nens
Diumenge 26 de juny
Parc Dr. Mascaró – Fira de L’1,2,3 Pallasso
18h-22h La Fira de L’1,2,3 amb servei de bar i sopar
Mateixa programació que dissabte 25 de juny
*gratuït
Antic Camp de futbol – Carpa Maiurta
19.30h i 21.30h Los Galindos presenten Maiurta, circ intimista i música en directe
*10€ adults i 5€ nens
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Dimecres 29 de juny
Zona poliesportiva – Carpa de L’1,2,3
20.30h Obertura portes Carpa de l’1,2,3. Servei de bar i sopar
Obertura de L’1,2,3 music Novetat amb El Trio Chikiboom
*gratuït
21.30h Gala 2011 presentat per De Mortimers amb Totó (malabars),Jordi Gaspar
(roda alemana), Duo Laos (mans a mans), Joan R. Graells (equilibris), Cia. Els
Parkins (l’home foca), Cia. Ytuquepintas (art amb sorra). Música en directe a càrrec
De Mortimers.
*10 € adults i 5 € nens

Dijous 30 de juny
Zona poliesportiva – Carpa de L’1,2,3 Estrena
22.30h Marc Parrot presenta en concert Ombres de plata, noves cançons amb
imatges de films del director Segundo de Chomón
*15 €
Zona poliesportiva – Zona exterior Carpa
00h L’1,2,3 music presenta Dj. El Pantera
*gratuït
Divendres 1 de juliol
Plaça de la Vila
19.30h Cia. Trifaldó presenta eS3, malabars,verticals, escala i bàscula.
*gratuït
Zona poliesportiva – Zona exterior Carpa
21h L’1,2,3 music presenta Dj Loopnavarro + Juantxin Osaba
*gratuït
Zona poliesportiva – Carpa de L’1,2,3
23h Cia Alba Sarraute presenta La Diva (soy la otra), clown, poesia, acrobàcia i
música.
*10 €
Zona poliesportiva – Zona exterior Carpa
00h L’1,2,3 music presenta Dj PTK
*gratuït
Dissabte 2 de juliol
Plaça de la Vila Preestrena
19.30h Circ Panic presenta L’home que perdia els botons, perxa xinesa, dansa i
contrapesos
*gratuït
Zona poliesportiva – Carpa de L’1,2,3
22.30h Claret Cia. Presenta Devos a vos, clown, paraula i música en directe
*10 €
00h L’1,2,3 music presenta The electric blue + Dj Wagner Pa
*gratuït

-7-

Diumenge 3 de juliol
Zona poliesportiva – Carpa de L’1,2,3
19.30h Los Excéntricos presenten Rococó Bananas, pallassos,tendresa i música
Premi Nacional de Cultura 2011
*10€ adults i 5€ nens
i també...
Tallers de Circ
del 27 de juny a l’1 de juliol
-Menuts i menudes: edats de 4 a 6 anys (ed. Infantil) Novetat
de 17.15h a 18.15h Sala Polivalent – L’Escorxador
A càrrec de l’artista Merchola de Cia. TT
Introducció a les arts del circ a través del descobriment dels materials de cada
tècnica
Màxim 12 alumnes
*Preu taller 35 € curs complet. 1 dia, 12 €
-Nens i nenes: Edats de 7 a 14 anys (ed. Primària)
de 17.30h a 19h Sala Albèniz – Casal de Tiana
A càrrec d’artistes i docents d’El Circ Petit
Iniciació a malabars, monocicle, acrobàcia i equilibris de terra, teles i trapezi i
pallasso
Màxim 30 alumnes
*Preu taller 35 € curs complet
Venda d’entrades anticipades:
- Del 13 de juny a l’1 de juliol al vestíbul Sala Albèniz- segons horaris de l’Exposició
- Contactant per mail a entrades@123pallasso.com Novetat
- a la Taquilla del Festival des d’1 hora abans de començar els espectacles
Informació abonaments:
Abonament 1 (3-12 anys)
10 €
Los Galindos + Gala 2011 + Los Excéntricos
Abonament 2
20 €
Marc Parrot + a escollir (Alba Sarraute ó Claret Clown)
Abonament 3
50 €
Los Galindos +Gala 2011 + Marc Parrot +Alba Sarraute +Claret Clown +Los Excéntricos

CONTACTE COMUNICACIÓ FESTIVAL
Jordina Blanch (Circulant, circ en moviment) – m. 616 504 410
comunicacio@123pallasso.com
www.123pallasso.com
Produït per: De Mortimers, Can Boter i Ajuntament de Tiana
Amb el suport de: CoNCA i Diputació de Barcelona
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COMPANYIES I ESPECTACLES

L’1,2,3 del PALLASSO - FESTIVAL DE CIRC DE TIANA
Del 25 de juny al 3 de juliol
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Fira de
L'1,2,3!

Dissabte 25 Juny / 18h a 1h
Diumenge 26 Juny / 18h a 22h

Parc Dr. Mascaró

En aquest nou espai del Festival, amb la col·laboració inestimable del col·lectiu
Doctor Mascaró, podreu gaudir de les instal·lacions del Saló RecreActiu, un espai d'ús
personal que ens traslladarà en el temps a les fires d’abans a càrrec d’ Oixque
Titelles.
I el col·lectiu cultural Doctor Mascaró s’encarregarà d’aportar bon rotllo a manera
d’inauguració d’una nova edició del Festival aportant música i intervencions teatrals
i servei de bar.
A més, a la Fira de L'1,2,3 viurem emocions en un indret màgic amb tallers per
adreçats a totes les edats: "Fes la teva gominola saludable", "Animació Stop-Motion
de cares" i "Recita el tututothom" amb Juanita Brabo

Intèrprets:
Col·lectiu Dr. Mascaró
Oixque Titelles
De Mortimers
Juanita Brabo
I més ...

TP (Tots els públics)

Gratuït
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Los Galindos

Dissabte 25 Juny / 19:30h i 21:30h
Diumenge 26 Juny / 19:30h i 21:30h

Maiurta
Circ d’entranya i
música en directe

Antic Camp de Futbol

En la intimitat d'un petit circ, Los Galindos us presenten els records d'oficis i
vivències d'un pallasso amnèsic, abraçat per les textures sonores de Sibelius.
A la llum càlida de les llànties de metall, Maiurta us convida a compartir la pols,
l'ensurt, la proesa i la rialla del circ amb Marc Vila i Marcel Escolano.

Intèrprets:
Marcel Escolano, artista
Marc Vila, músic

TP (Tots els públics)

45 minuts

Preu : 10 € adults
5 € infantil
Consultar abonaments
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Gala 2011

Dimecres 29 Juny / 21:30h

Cabaret de circ amb
Carpa de L’1,2,3 del Pallasso
música en directe

Molts cops.... tants com ara, el què volem és transformar aquesta sèrie
d’esdeveniments que són les nostres vivències, en un llenguatge tan propi com
divers. Les propostes que configuren aquest cabaret, aquesta gala d’enguany, són
diverses però amb el punt comú d’allò que anomenem circ, el circ tal i com
l’entenem, polièdric i multidisciplinari.
Intèrprets: dirigit, presentat i la música en directe a càrrec De Mortimers amb Duo
Laos (mans a mans), Jordi Gaspar (roda alemana), Totó (malabars), Cia. Els Parkins
(L'home Foca), Joan Ramon Graell (equilibris) i Cia. Ytuquepintas (art amb sorra).

TP (Tots els públics)

75 minuts

Preu : 10 € adults
5 € infantil
Consultar abonaments

- 12 -

Marc Parrot

Dijous 30 Juny / 22:30 h

Ombres de plata
Cançons amb imatges de
Chomón

Carpa de L’1,2,3 del Pallasso

Una selecció d’imatges de films de cinema mut del director Segundo de Chomón,
pioner del trucatge i mestre de la coloració, amb la música en directe de Marc Parrot
a manera de conversa músico visual.
Un espectacle de cançons que expliquen les històries que s'amaguen entre els plecs
dels decorats pintats dels films de Chomón. Una col·lisió perpètua de dos móns
poètics que a vegades s’estimen, a estones es barallen, però sempre persegueixen
l’estímul i el somni de sorprendre’ns.
Una producció amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya.
Intèrprets:
Marc Parrot, veu i
guitarra
Juan Anton Mas,
bateria i percussió
Dani Ferrer, teclats i
trompa

TP (Tots els públics)

75 minuts

Preu : 15 €
Consultar
abonaments

- 13 -

Cia. Trifaldó

Divendres 1 juliol / 19:30 h

eS3

Plaça de la vila

tècniques de circ
L'eS3 és un espectacle on es combinen diverses tècniques de circ, com l'escala, les
verticals, els malabars i la bàscula.
Tres executius confinats a les seves oficines, viuen a un ritme monoton, conduït i
poc estimulant.
El cos es savi, diuen, i la incomoditat començarà a fer-se'ls present
i l'actitud i la indumentària reclamarà aire i espai.
Mica en mica s'adonaran de com la vida que han portat
els ha condicionat el seu cos i l'ha deformat. Qui ha dit que això fos
per sempre? eS3 parla de les imposicions i capes que ens posem nosaltres mateixos i
com ens poden condicionar la vida

Intèrprets:
Jordi Mas,
malabars i bàscula
Pau Pañella,
verticals i bàscula
Tomeu Amer,
equilibris i escala

TP (Tots els públics)

50 min.

Gratuït
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Alba Sarraute

Divendres 1 juliol / 23 h

Soy la otra
(La Diva)
teatre, música i circ

La Carpa de L’1,2,3 del Pallasso

Poesia, teatre, música i circ ens expliquen la trajectòria d’una cantant de cabaret,
des de la infància fins al seu declivi artístic, psicològic i vital.
La Diva vol ser estimada i aclamada, i per això exagera la seva seducció. El pallasso
també. Es maquilla, té cura del seu vestuari, reclama l’atenció: intenta viure d’una
manera esplèndida i busca constantment la llibertat. Però quan arriba al punt de
perdre’s, entra en un espai obscur i subterrani de l’ésser.
"Soy la otra (La Diva)" és un womanshow pròxim al bufó shakespearià i al cabaret
alemany. Un espectacle rabiosament contemporani, poètic i sorprenent. La vida
d’una diva en un sol concert.

Intèrprets:
Alba Sarraute
Roc Sala, músic
Pol Caturla, músic
Alexandre
Guitart, músic

TP (Tots els
públics)

75 min.

Preu : 10 €
Consultar
abonaments
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Circ Panic

Dissabte 2 Juliol / 19:30 h

L’home que
perdia els botons

Plaça de la vila

Perxa xinesa,dansa i
contrapesos
Espectacle de carrer amb tècniques de circ que innova en la utilització del màstil,
convertint-lo en un personatge més. L’home i el màstil, en el seu diàleg ens
mostraran la complexitat i la simplicitat dels camins vitals. L’home a la recerca del
seu camí, i el màstil que el busca per fer-li de pes, de càrrega, d’enemic o d’aliat.
L’acció evoluciona, també gràcies al públic, descrivint el trajecte interior d’un home
amb qui ens podríem identificar tots, enlairant el repte nostre de cada dia.
Intèrprets:
Jordi Panareda

TP (Tots els públics)

40 minuts

Gratuït
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Claret Clown

Dissabte 2 Juliol / 22:30 h

Devos a vos
Paraula, comicitat i
música en directe

La Carpa de L’1,2,3 del Pallasso

Espectacle d’humor basat en el textos del còmic francès Raymond Devos. Un
homenatge parlat a la figura del mim.
"El mim parlant o malabarista del verb
obre la gàbia dels mots i els dóna la paraula...
Els deixa que cobrin vida pròpia
Com funàmbuls lleugers,
Pallassos generosos,
Mags poetes,
Filòsofs intemporals...
En un quimèric assalt a l’ humor."

Intèrprets:
Claret Papiol, actor
Jordi Borrell, músic
Meritxell Roda,
direcció

TP (Tots els públics)

60 minuts

Preu : 10 €
Consultar
abonaments
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Los Excéntricos

Diumenge 3 Juliol / 19:30 h

Rococó Bananas
Pallassos, malabars,
equilibris i poesia

La Carpa de L’1,2,3 del Pallasso

Són tres, Marceline, Sylvestre i Zaza francesos o catalans tant se val perquè la seva
pàtria és la Terra. Europa, Canadà, Estats Units, Japó, Xina, Los Excéntricos ja fa
més de vint anys que fan i desfan les maletes pels antics i nous continents.
Equilibristes, malabaristes i músics formen un trio de pallassos atípics, innovadors,
poètics i surrealistes que renova la figura del clown mitjançant una mescla subtil de
modernitat i classicisme.
PREMI NACIONAL DE CULTURA GENERALITAT DE CATALUNYA 2011
En la categoria de circ per la seva trajectòria i per l’espectacle Rococó Bananas.

Intèrprets:
Marceline
Sylvestrre
Zaza

TP (Tots els públics)

70 minuts

Preu : 10 € adults
5 € infantil
Consultar
abonaments
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L’1 2 3 Music

Programació de
música

Del dimecres 29 de juny
al dissabte 2 Juliol / consultar horaris

Exterior de la Carpa L’1,2,3 del Pallasso

La música omple les nits

El Trío Chikiboom - 29 de juny a les 20h
El Trío Chikiboom ofereix un repertori de jazz/swing dels anys 30 i 40. Tres veus
a cappella que convergeixen en una sola transportant al públic a una altra època.
Dj El Pantera - 30 de juny a les 00h
Aquest carismàtic dijei es refugia en els estils amb més classe de la música negra,
JAZZ, FUNK i SOUL sonen en vinils originals rendint homenatge als anys 70 i 80.

Juantxín Osaba & Loopnavarro - 1 de juliol a les 21h
Juantxín Osaba aporta la seva guitarra i veu amb ingredients principals a la sopa
sonora que Loopnavarro cuina amb el seus teclats i botons. Un directe que resulta un
plat únic format per gèneres com el flamenc, chill-Out,fFunk i reggae.
Dj. PTK - 1 de juliol a les 00h
Un clàssic de la nit barcelonina amenitzant festes i güateques. Un dijei que repeteix
al Festival 1,2,3 del Pallasso.
The Electric Blue - 2 de juliol a les 00h
Electric Blue son paisatges sonors, des del chill out més groovy fins als ritmes més
funkies i ballables. Melodies amb molt soul, armonies jazzístiques, ritmes electros i
hip hoperos, el funk del baix i el so fresc de la guitarra acústica.
Dj Wagner Pa - 2 de juliol a la 1h
Vingut del Brasil i instal·lat a Barcelona arriba Wagner Pa amb les seves sessions
musicals que mesclen ritmes brasilers, funkies i electrònics resultant un interessant
mestissatge.
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Intèrprets:
Lluc Navarro
Músics i dijeis

TP (Tots els públics)

75 min.

gratuït
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Tallers de circ

De dilluns 27 de juny
a l’1 de juliol / 17:15 h ó 17:30 h

descoberta del
circ
Malabars, equilibris,
trapezi, clown, teles,...

Menuts: Sala polivalent – L’Escorxador
Infants: Sala Albèniz- Casal de Tiana

Descoberta del Circ De 4 a 6 anys (ed. Infantil)
Sessions d’1 hora, 17.15 h a 18.15 h a càrrec de l’artista Merchola de Cia. TT
Introducció a les arts del circ a través del descobriment dels materials de cada
tècnica.
Taller de Circ De 7 a 14 anys (ed. Primària)
Sessions d’1 h 30 min., 17.30 h a 19 h a càrrec d’artistes i docents d’El Circ Petit.
Iniciació a malabars, monocicle, acrobàcia, equilibris de terra, teles, trapezi i
pallasso.

Intèrprets:
Merchola, Cia TT.
El Circ Petit

De 4 a 14 anys

60 ó 75 minuts /dia

Preu : 35 € curs

Opció 12 € / 1 dia
(només pel curs de
Menuts)
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Exposició

De dilluns 13 de juny a l’1 de juliol /
dl a dv. de 17h a 21h
Ds i dg de 10h a 14h i de 17h a 21h

Papers de circ
Malabars, equilibris,
trapezi, clown, teles,...

Vestíbul Sala Albèniz- Casal de Tiana

Produïda per l’artista Karoli (Ramon Muñoz), Papers de Circ és el llegat de moltes
vides plenes d’il·lusió i d'entusiasme pel circ, des dels grecs, romans i bufons fins el
Nouveau Cirque i el Circ Contemporani, una proposta d'aprofundir en l'univers
circense.
Novetat amb el propòsit de preparar Tiana pel Festival alhora que gaudir d’una
col·lecció de materials de circ.

A càrrec :
Ramon Muñoz,
Karoli

TP (Tots els públics)

Consultar horaris

Gratuït
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ALTRES INFORMACIONS

L’1,2,3 del PALLASSO - FESTIVAL DE CIRC DE TIANA
Del 25 de juny al 3 de juliol

WEB:
Posada en funcionament a partir del 3 de juny
amb secció Comunicació amb tota la informació descarregable
ENTRADES:
Reserva per mail a partir del 3 de juny
Venda anticipada a Sala Albèniz a partir del 13 de juny
Al telèfon del festival 638 264 217
1 hora abans de l’inici de tots els espectacles
PREUS:
Los Galindos 10€ | 5€
Gala 2011 10€ | 5€
Marc Parrot 15€
Alba Sarraute 10€
Claret Clown 10€
Los Excéntricos 10€ | 5€
DESCOMPTES:
20% de descompte pels socis de l’APCC
20% de descompte socis club TR3SC
20% de descompte famílies nombroses
ABONAMENTS:
Abonament 1. infantil (3-12 anys)
Los Galindos + Gala 2011+ Los Excéntricos = 10€
Abonament 2.
Marc Parrot + Alba Sarraute o Claret Clown = 20€
Abonament 3.
Los Galindos + Gala 2011 + Marc Parrot + Alba Sarraute + Claret Clown +
Los Excéntricos = 50€

OFICINA DEL FESTIVAL:
1,2,3 del Pallasso Can Boter
Can Jordana, 1-3 08391 Tiana
Telèfon festival 638 264 217 / festival@123pallasso.com
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FITXA ARTÍSTICA:
Idea original: Can Boter i De Mortimers
Direcció: Lluc Armengol i Fabregas
Producció: Lluc Armengol i Fabregas i Circulant, circ en moviment
Comunicació: Joni Alemany i Circulant, circ en moviment
Direcció123 Music: Lluc Navarro
Cap Tècnic Carpes: Nathan Wallace i Dedé
Cap Tècnic so i llums: Kim Aragó (Escènica Integral)
Ambientació espais: Rosa Lugo
Disseny Gràfic: Jordi Santamaria
Web: Pere Esteve
ORGANITZA:

Segueix-nos a
L’1,2,3 Pallasso- Festival de circ de Tiana

@pallasso123
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