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Nota de Premsa

XVè Festival Internacional de Teatre Còmic - PLe dE RiUre

Del 19 al 23 de juliol – El Masnou 2011
1997 - 15 anys PLeNS dE RiUreS - 2011
Celebrant 15 anys pLeNS dE RiureS
en una edició sense
vela a la platja
Del 19 al 23 de juliol arriba la quinzena edició
del Festival Internacional de Teatre Còmic del
Masnou - PLe dE RiUre creat i dirigit per la
companyia local, Chapertons Còmic Teatre i
organitzat per l’Ajuntament del Masnou amb el
suport de la Diputació de Barcelona i el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
El 2011 és una edició commemorativa per celebrar que aquella iniciativa empesa ara
fa quinze anys està avui plenament consolidada i arrelada al Masnou.
El Festival arriba amb canvis de format adaptant-se a les conjuntures econòmiques
actuals. Enguany es viurà la primera edició sense la vela a la platja, un tret que si bé
ha caracteritzat el Festival fins ara, farà que es posin en valor altres elements
importants que el singularitzen i l’han perdurat en el temps. La presència de
companyies còmiques internacionals, la qualitat en totes les propostes,
espectacles amb tècniques variades per a un públic divers i una programació
que es gaudeix arran de mar són alguns dels seus punts destacats.
Cinc són les companyies internacionals convidades al Festival del Masnou vingudes
d’Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Argentina i França. Les Acrostiches, Gogol & Max, El
Mundo Costrini, Ennio Marchetto, que repeteix invitació al festival, i la música de
The Chipolatas per mostrar la seva reconeguda solvència i fer del PLe dE RiUre una
bona cita.
En quant a estatals ens visitaran Zahir Circo, acrobàcies plenes d’energia i humor,
Boni amb la nova creació A2Bandes, Companyia del Foc, veterana al festival amb el
sempre aplaudit piromusical, i els monologuistes mediàtics, Godoy, tot i ser uruguaià
d’origen, presentant Verás que todo es mentira i Pep Plaza, l’imitador de mil
personatges com Pep Guardiola de Crackòvia (tv3).
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Riures repartits per carrers, places i a la platja.
Els espectacles de pagament a la sala polivalent
Ca n’Humet
Amb aquest nou format sense vela, el PLe dE RiUre serà més present que mai a
places, carrers i a la platja, arribant a vint les actuacions gratuïtes i a l’aire lliure. Entre
l’oferta hi ha espectacles d’humor per a totes les edats, actuacions musicals i
circenses, la banda del festival amb dos itinerants diaris, el pLe de presentadors, el
pLe de cine i les actuacions previstes als dos escenaris de la platja, la Mar de Riure i el
ple de PLe.
Els espectacles de pagament es centralitzen en un únic espai, la sala Ca n’Humet,
amb aforament de 300 places, al preu únic de 10€ l’actuació amb entrades sense
numerar. El dia 13 de juliol s’obrirà la venda anticipada presencial, sent als matins
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i a les tardes, a Ca n’Humet. I a partir del 15 de juliol
també es podran adquirir via internet.

«L’ésser humà té una arma veritablement eficaç:
el riure», Niño Costrini
Totes les companyies internacionals són premiades i amb gran trajectòria. El cartell
internacional és de nou de gran qualitat, els directors artístics han treballat la tria de les
companyies convidades al PLe dE Riure amb moltíssima antel·lació per tal de poder
comptar amb les seves disponibilitats. El resultat són cinc companyies internacionals
premiades i de gran trajectòria que presentaran 7 espectacles (una repeteix actuació i
un altra presenta dos espectacles) que sorprendran per la seva elegància,
provocació, frescor, ironia o extravagància entre d’altes.
Els francesos Les Acrostiches presentaran Le Cabaret, premiats al reputat Festival
Mondial de Cirque de Demain i amb nombrosos premis del públic com a millor
espectacle. The Chipolatas sorprendran per la seves polifacètiques virtuts amb
Gentlemen of the road. Bons fent música, malabars i fent participar al públic,
guanyadors del World Circus Festival Geneva 2010 que actuaran en doble funció. Els
alemanys Gogol & Mäx, un maestro i un mim, mostraran com la virtuositat i la
comicitat van agafades de la mà a Humor in concert.
Les actuacions de l’argentí Niño Costrini, guanyador del 1r premi al Daidogei World
Cup, seran gratuïtes. Rei del carrer amb la seva provocació, frescor i creativitat es
mostraran dos espectacles, Humanus Comicus i Niño Costrini. I finalment com a
internacionals, el dissabte serà el torn d’Ennio Marchetto un showman que és tot un
fenomen per les seves imitacions d’icones populars (Marilyn Monroe, Lady Gaga,
Freddie Mercury) i els originals vestuaris de paper. El PLe de Riure acollirà The Living
Cartoon vist en més de 70 països i que compta amb bones crítiques de tota la premsa
internacional.
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Engalanar Masnou per commemorar 15 anys d’un
festival PLe de col·laboracions
Un dels eixos principals de l’organització vol ser compartir la celebració dels 15
anys del PLe dE Riure comunitàriament i a similitud d’una festa popular, ja que al
mateix temps vol esdevenir un agraïment a tot el poble i als establiments
col·laboradors, que més que mai s’han adaptat a les circumstàncies.
Les activitats de celebració començaran el proper 11 de juliol amb la mostra
fotogràfica que es podrà veure en comerços, bars i xiringuitos amb imatges de les 14
edicions realitzades gràcies al nombrós arxiu fotogràfic. L’altra proposta serà
l’engalanament dels balcons i finestres del Masnou oferint a totes les cases que
passin a recollir el domàs per penjar-lo i fer saber que estem de festa.
La darrera acció de commemoració serà el tradicional espectacle piromusical que
canvia de dia i enlloc de fer-se en motiu de l’obertura de la vela serà l’últim del festival
com a cloenda d’aquesta quinzena edició.

Contacte comunicació
Jordina Blanch I m. 616 504 410 I comunicacio@plederiure.cat
www.plederiure.cat I oficina festival Ca n’Humet (Fontanills, 77-79)
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