Dossier de premsa

PRESENTACIÓ
El Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure, que enguany tindrà lloc del 17 al
21 de juliol, arriba a la setzena edició. Organitzat per l’Ajuntament del Masnou i amb el
suport de la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura, la direcció artística
és a càrrec de Chapertons Còmic Teatre, companyia còmica masnovina que enguany
celebra vint anys.
El Ple de Riure es dedica a l’humor, i combina espectacles teatrals, de circ i de carrer,
tant gratuïts (en places i a la platja) com de pagament però amb preus populars (dins
d’una vela de circ).
El pressupost del Festival s’ha vist reduït; però, tot i el marc socioeconòmic actual,
l’Ajuntament del Masnou ha apostat per la continuïtat del Festival, popular per
l’originalitat que suposa instal·lar la vela de circ a la platja, davant del baixador
d’Ocata. Després de l’edició de l’any passat, en què se’n va haver de prescindir,
enguany la vela torna amb un aforament de gairebé 500 places.
La programació inclou 10 companyies vingudes de Catalunya, la resta de l’Estat
espanyol (Madrid i La Rioja) i Irlanda.
Com és tradicional, el Festival té una banda oficial durant tots els dies. Enguany, la
banda del Festival és The Brassville Walkers, encarregada d’omplir de festa i música
els carrers i les places del Masnou.

El fet que un festival de teatre còmic, que, a més a més, té vocació internacional i
inclusiva, compleixi setze anys diu molt de la població que té al darrere i que se l’ha fet
seu per gaudir-ne i convertir-lo en una cita important al calendari de celebracions.
Però també és gràcies a tota la gent que l’envolta que una iniciativa així creix,
evoluciona i s’adapta a les circumstàncies. En aquest cas, la vila del Masnou és el
veritable escenari en què ha aparegut i crescut el Ple de Riure. I això parla de moltes
coses: de l’entusiasme dels promotors –amb la companyia Chapertons Còmic Teatre a
primera fila i amb el suport constant de l’Ajuntament–, dels esforços de la gestió i de la
implicació de tota la ciutadania que l’acull.
Amb les circumstàncies econòmiques que ens trobem els darrers anys, els esforços
s’han hagut de multiplicar. Però finalment hem pogut fer un Festival d’acord amb les
possibilitats, que oferirà espectacles atractius i de qualitat, i que, a més a més, ha
recuperat el seu símbol: la vela de circ a la platja. Ara és el moment de gaudir de tota
la feina feta i de contribuir al desenvolupament del Festival en aquesta etapa de
redefinició i adaptació a la realitat que estem vivint. Entre tots i totes l’hem fet
possible i entre tots i totes n’hem de gaudir. Així doncs, us animo a fer vostre aquest
Festival, que ja ho és, i a trobar la vessant més optimista i festiva de l’actualitat.
Pere Parés i Rosés
Alcalde del Masnou

Un any més, ens retrobem amb el Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure,
que enguany arriba a la setzena edició. Aquest estiu, tornarà l’emblemàtica vela de
circ, de dimensions més reduïdes, però que ens permet recuperar la platja del Masnou
com a espai central del Festival Ple de Riure. Gràcies a l’esforç de totes les persones
que treballen pel Ple de Riure, s’ha pogut restablir la vela i, alhora, disminuir
l’aportació econòmica de l’Ajuntament del Masnou. És la nostra voluntat anar
adaptant el Festival per tal que pugui mantenir-se en el temps. Enguany tenim un
programa suggeridor que ens permetrà gaudir d’uns dies d’humor, diversió i
convivència entre els veïns i veïnes de la nostra vila i la gent que ens vingui a visitar.
Jaume Oliveras i Maristany
Regidor de Cultura

Com cada any, com cada estiu, torna al Masnou el festival del més gran de tots els
sentits, el sentit de l’humor, i torna la màgia de la vela de circ a la platja. Estem molt
contents que s’hagi pogut tornar a instal·lar aquest escenari emblemàtic arran de mar.
En aquest Ple de Riure, compartirem nits amb artistes reconeguts, així com amb joves
companyies amb noves creacions per descobrir.
Tot això és i serà possible gràcies a l’esforç i la implicació de molta gent (Ajuntament,
artistes, tècnics, col·laboradors, voluntaris...). Moltes gràcies a tots vosaltres que, amb
el vostre ajut moral i humà, feu possible que aquest somni pugui ser una realitat.
Els Chapertons

PROGRAMACIÓ
Dimarts 17 de juliol
12 h. Mercat Municipal i mercat setmanal.
The Brassville Walkers.

Dimecres 18 de juliol
20 h. Plaça de Ramón y Cajal.
The Barren Carroussel (Irlanda): The Family Sideshow.

Dijous 19 de juliol
20 h. Plaça d’Europa, al port del Masnou.
Companyia Trifaldó: L’Es3.
21.30 h. Al davant i a l’interior de la vela.
Animació musical a càrrec de la banda del Ple de Riure.
22 h. A la vela.
Companyia Ytuquepintas, amb Borja González.
Tot seguit, T de Teatre i Los Tigres: Nelly Blue.
23.45 h. Exterior de la vela.
Animació musical a càrrec de la banda del Ple de Riure.

Divendres 20 de juliol
20 h. A la plaça d’Ocata.
Ganso & Cia: MedioPelo.
21.30 h. Al davant i a l’interior de la vela fins a l’escenari.
Animació musical a càrrec de la banda del Ple de Riure.
Tot seguit, Sergi López: Non solum.
23.45 h. Exterior de la vela.
Animació musical a càrrec de la banda del Ple de Riure.
00 h. Exterior de la vela.
Los2Play: Starfatal.

Dissabte 21 de juliol
19.15 h. Des del carrer de Sant Felip fins a la plaça de Marcel·lina de Monteys.
Cercavila amb The Brassville Walkers, animació musical i festiva.
20 h. A la plaça de Marcel·lina de Monteys.
Los2Play: Starfatal.
21.30 h. Exterior de la vela.
Animació musical a càrrec la banda del Ple de Riure.
22 h. A la vela.
Companyia Ytuquepintas, amb Borja González.
Tot seguit, Pepe Viyuela: Encerrona.
23.15 h. A la vela.
En acabar, animació musical a càrrec de la banda del Ple de Riure, mentre la lona de la
vela s’aixecarà i l’espai es convertirà en una sala de festes.
00 h. A la vela.
Sienta La Cabeza convida tothom a lluir pentinats extravagants i exhibir-los a ritme de
música per cloure una nova edició del Ple de Riure.

ELS ESPAIS DEL FESTIVAL
Mercat Municipal del Masnou.
Places: pl. de Ramón y Cajal, pl. d’Europa (port del Masnou), pl. d’Ocata i pl. de
Marcel·lina de Monteys.
La vela de circ a la platja, al davant del baixador d’Ocata, amb els espectacles de
pagament: Nelly Blue, de T de Teatre i Los Tigres; Sergi López, amb el monòleg còmic
Non solum, i Encerrona, amb l'humorista Pepe Viyuela.
Exterior de la vela a la platja, al davant del baixador d’Ocata

ELS ESPECTACLES

Dimarts 17 de juliol
12 h. Mercat Municipal i mercat setmanal.
Dijous 19 de juliol, a les 21.30 h i a les 23.45 h.
Divendres 20 de juliol, a les 21.30 h, a les 22 h i a les 23.45 h.
Dissabte 21 de juliol, a les 19.15 h, a les 21.30 h i a les 23.15 h.

The Brassville Walkers es passejarà pel Mercat Municipal durant el Ple
de Mercat per anunciar que el Festival Ple de Riure 2012 ja és aquí.

Fitxa artística:

Clown, dancings & toys: Pau Sarraute
Trompeta: Àlvar Monfort
Trompeta: Pol Padrós
Saxo alt: Nil Villà
Saxo tenor: Francesc Vidal
Trombó: Marc Joaniquet
Teclat: Roc Sala
Caixa & CO: Pau Font
Bombo & CO: Pep Terricabras

Dimecres 18 de juliol
20 h. Plaça de Ramón y Cajal.

The Barren Carroussel (Irlanda) presenten l’espectacle The
Family Sideshow, amb circ aeri i humor per a tots els públics. Una mare
còmica i una filla que vol estar-hi a l’altura mostren les seves habilitats amb el trapezi,
les teles, la corda, el cèrcol, les verticals i els equilibris acrobàtics.

Fitxa artística:

Interprèts: Kelsey Long i Anita Woods
Acompanyament artístic: Ira Sedenstein i Mooky Cornish
Fotografia: Helen Sloan, Munkeybiter, Mike Long, Michael
Cooper i John Baucher

Dijous 19 de juliol
20 h. Plaça d’Europa, al port del Masnou.

L’Es3

Trifaldó

Espectacle
, amb la companyia
. Les bogeries de tres executius
estressats quan surten a prendre l’aire. Divertiment multidisciplinari amb bàscula,
escala acrobàtica, malabars, acrobàcies i molt d'humor.

Fitxa artística:

Direcció: Joan Manel Albinyana
Redirecció: Guillem Albà
Actors de circ: Pau Pañella, Tomeu Amer i Jordi Mas
Tècnic de so: Àlex Perucha
Escenografia: Cia. Trifaldó, Fustes Pram i Institut del Teatre
Fotografia: Meneillos C.
Producció: Cia. Trifaldó
Amb el suport de: CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i les Arts) i
Cronopis, espai de circ a Mataró

Dijous 19 de juliol
22 h. A la vela.

Ytuquepintas, amb Borja González, que presenta un espectacle
visual i poètic d’il·lustració i art amb sorra amb què crea una atmosfera emocionant.

Sinopsis:

L’il·lustrador i artista de circ Borja González, de la companyia
Ytuquepintas, serà un presentador sense paraules. El seu traç
dibuixarà i presentarà l’espectacle que es veurà seguidament.
Només un moviment per crear una atmosfera i una emoció. Una
manera visual, poètica i original que no deixa indiferent ningú.
BorjaGonzález ha estrenat recentment l’espectacle Amb els
peus a terra, al costat del músic Roc Sala, en què, a més de l’art
amb sorra, es poden veure dansa, verticals i titelles amb música
en directe.

Dijous 19 de juliol
22 h. A la vela, després de l’actuació de Ytuquepintas.
Espectacle de pagament: 10 euros.

Nelly Blue, produïda per T de Teatre i Los Tigres, amb Xavi Mira i
Albert Ribalta. L’espectacle ret homenatge a la cançó melòdica dels setanta i a Nino
Bravo en particular.

Fitxa artística:

Autors: Marta Pérez, Xavi Mira i Albert Ribalta
Actors: Xavi Mira és Ximo i Albert Ribalta és Rocco
Direcció: Marta Pérez
Escenografia i grafisme: Judit Vidal i Ivan Álvaro (Obaga)
Vestuari: Mamen Duch
Il·luminació: Carlos Lucena
So: Roc Mateu
Producció executiva: Carmen Álvarez i Daniel López-Oros
Fotografia: David Ruano
Sasteria: Luís Espinosa
Construcció d’escenografia: Taller d’Escenografia Jordi Castells
Operadors de llum: Carles Borràs i Rubén Taltavull
Operador de so: Roger Ábalos

Divendres 20 de juliol
20 h. A la plaça d’Ocata.

MedioPelo

Ganso & Cia

, a càrrec de
.
Espectacle còmic de carrer
Mediopelo és un exercici de supervivència en temps de crisi. Un home decidit a sortirse’n es converteix en artista de varietats, en showman, en animador, en una nova
estrella, tot i que sense talent, sense idees i sense mitjans.

Fitxa artística:

Creació: Ganso & Cia.
Interpretació: Gorka Ganso
Direcció: Gorka Ganso i Cecilia Paganini
Vestuari: Cecilia Paganini
Col·laboració en la creació: Pep Vila i Facundo Diab
Escenografia i atrezzo: GANSO & Cia i Óscar de Paz.
Fotografia: Txelu Angoitia
Producció: GANSO & Cia.

Divendres 20 de juliol
22 h. A la vela, després de l’actuació de The Brassville Walkers.
Espectacle de pagament: 15 euros.

Non solum, amb Sergi López. Desesperadament, un home es multiplica
per respondre una pregunta: què està passant aquí? Monòleg còmic i existencial.

Fitxa artística:

Creació original: Jorge Picó i Sergi López
Direcció: Jorge Picó
Intèrpret: Sergi López
Ajudant de direcció: Helena Pla
Escenografia i cap tècnic: Jordà Ferrer
Disseny de llums: Lionel Spycher
Inspiració musical: Bernardo Sandoval
Confecció de vestuari: Dress Art
Cançó L’home estàtic: Pau Riba
Tècnic de llums: Pep Arumí
Tècnic de muntatge: Pepe Miró
Fotografia: Carles Castro
Producció i management: Helena Pla i Xochitl de León
Producció i distribució: Setzefetges Associats, SL
Coproducció: Ring de Teatro

Divendres 20 de juliol
00 h. Exterior de la vela.

Los2Play

Starfatal

presenten el seu nou espectacle:
, circ amb quadrant
aeri i coreà, equilibris acrobàtics, i molt d’humor. “Després d’aquest ho deixo!” és la
frase que més es repeteix entre els bastidors d’aquesta companyia, però és aquí una
altra vegada!

Fitxa artística:

Creació: Los2Play
Direcció: Leandre Ribera
Intèrprets: Amanda Delgado, Leticia García, Joan Ramon Graell i
Fernando Melki
Coreografia duo mà a mà: Emiliano Alessi
Vestuari: Rosa Soler
Escenografia: Isabel Velasco
Disseny gràfic: Oscar Santamaria
Amb el suport del CONCA

Dissabte 21 de juliol
22 h. A la vela, després de l’actuació de The Brassville Walkers.
Espectacle de pagament: 10 euros.

Pepe Viyuela

Encerrona

L’humorista
presenta l’espectacle còmic
, en
què un home s’enfronta a la por escènica. Qualsevol cosa entre les seves mans es
converteix en un repte per superar. El més important és no rendir-se mai!

Fitxa artística:

Idea i guió: Pepe Viyuela
Actor: Pepe Viyuela
Direcció: Elena González
Comunicació i distribució: El Vodevil

Dissabte 21 de juliol
00 h. A la vela.

Sienta La Cabeza

La companyia
convidarà tothom a lluir pentinats
extravagants i exhibir-los a ritme de música per cloure una nova edició del Ple de Riure.
Un espectacle que posa els pèls de punta i no deixa indiferent ningú.

Fitxa artística

Idea original: Sienta La Cabeza
Perruqueres artístiques: Fafà Franco i Tatiana da Silveira
Discjòquei: Nick Prescott
Dissseny decoració pentinats: Cécile Ribas i Fafá Franco
Disseny de vestuari: Cécile Ribas
Realització de vestuari: Goretti Sastreria Teatral
Escenografia: Épica
Producció: Sienta La Cabeza

VENDA D’ENTRADES
Anticipada
Web oficial de venda d’entrades: Queda’t al Masnou, Alella, Teià
www.quedatalmasnou.com
Les 24 hores i fins a l’obertura de les taquilles del mateix dia de la funció.

Presencialment (a partir del 4 de juliol)
Oficina d’Atenció Ciutadana (Roger de Flor, 23)
Del dimecres 4 al divendres 20 de juliol, matins de 8.30 a 14 h.
Dijous 5 i 12, també a les tardes de 17 a 20 h.
Només es podrà pagar amb targeta bancària.

Taquilla
Taquilla (mòdul PIMM, al davant del baixador d’Ocata de Renfe, al costat de la vela)
Del 19 al 21 de juliol, ambdós inclosos.
De 18.30 h fins a l’inici de la funció.
Només es podrà pagar en efectiu.

Promoció
Web Club Tresc.Cat
Les 24 hores i fins a l’obertura de les taquilles el mateix dia de la funció.
Comprant les entrades amb el carnet de soci, 3 entrades per 25 euros.

PREUS ENTRADES
Nelly Blue, de T de Teatre i Los Tigres: 10 euros. Dijous 19 de juliol, a les 22 h, a la vela.
Non solum, de Sergi López: 15 euros. Divendres 20 de juliol, a les 22 h, a la vela.
Encerrona, de Pepe Viyuela: 10 euros. Dissabte 21 de juliol, a les 22 h, a la vela.

MÉS INFORMACIÓ
Podeu veure tota la informació del Festival a www.plederiure.cat i
www.elmasnou.cat, i en podeu seguir tota l’actualitat a través del Facebook /ple de
riure, i Twitter @plederiure
Per a premsa: trobareu fotografies en alta resolució de totes les companyies
participants a la web del festival: www.plederiure.cat.

ORGANITZACIÓ
Direcció artística: Chapertons Còmic Teatre
Coordinació del Festival: Gabi Blanco i Elena Alcina · Ajuntament del Masnou
Producció executiva: Marie-Pierre Durand
Direcció tècnica i d’infraestructures: STEM, SCCL
Comunicació: Circulant, circ en moviment
Premsa: Mireia Cuxart i Sònia Hernández · Ajuntament del Masnou
Web: Susanna Muns
Disseny gràfic: Josep Puig
Producció gràfica: RRB Ramon Ruiz
Fotografia: Gerard Poch
Vídeo Promocional: Arturo Adán
Comunicació audiovisual: Clack
Amb el suport de: Departament de Cultura de la Generalitat · Diputació de Barcelona

Agraïments als comerços:
Àgora Cafè, Ple de Pasta, Bar Blau, Can Rac, Petit Canigó, Electrodomèstics Calbet, La
Lluna Creperia, Matalí Pastisseria, Papereria Masnou, De Foto’s, Xiringuito La Petita,
Forn Queralt, Grup Sabaté, Niu Ioga, Xiringuito La Xankla.

PROMOCIONS I PUBLICITAT DEL FESTIVAL
Jordina Blanch
Tel.: 616 504 410 I comunicacio@plederiure.cat

PREMSA DEL FESTIVAL
Sònia Hernández i Mireia Cuxart
Tel.: 93 557 15 62 I 93 557 15 63 I 667 182 736
comunicacio@elmasnou.cat

