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Grans espectacles a Mataró, Circ al Casal! 

Tallers de fer circ, estrenes i espectacles premiats per celebrar la 8a temporada 

 

Mataró, circ al casal celebra la 8a temporada amb una programació de gran qualitat per 

seguir apropant les arts del circ en espais teatrals i oferir experiències familiars.  

 

El primer diumenge de febrer començarà amb la instal·lació Circ a les Golfes, una proposta 

lúdica, divertida i participativa adreçada a totes les edats i que té com a propòsit la 

descoberta de les diferents tècniques de circ. Un dia on papes i nens seran els protagonistes 

enfilant-se al trapezi, circulant un monocicle o provant de fer malabars amb les pilotes, les 

anelles i les bitlles. El març actuarà Circ Pistolet amb Quan no tocàvem de peus a terra, 

espectacle recent galardonat amb els premis de circ catalans, el Zirkòlika, al millor 

espectacle de carrer. Ens oferiran acrobàcies i equilibris de gran nivell amb la música 

genuïna d’Elèctrica Dharma. I per tancar la temporada, a l’abril tindrem el nou espectacle del 

reconegut artista mundial Pep Bou i el seu fascinant espectacle Pep Bou Experiències que 

ens endinsarà en el seu univers format per bombolles de sabó. 

 

Les entrades ja estan a la venda a través d’internet i als punts de venda col·laboradors 

habituals. 

                               ……………………………… 

Diumenge, 4 de febrer · 11 h i a les 12.15 h 
Circ a les Golfes · Cia los Herrerita 

Casal Aliança Mataró 
Pràctica de Circ 
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Circ a les Golfes és una instal·lació per practicar circ en família. Convertirem la platea del 

Casal en un circ on vosaltres sereu els protagonistes! De la mà de la companyia Los Herrerita 

ha arribat el dia que papes i mames i infants i joves us enfileu al trapezi, camineu damunt el 

fil fent de funambulista, aneu en monocicle, feu girar el diàbolo i proveu de fer malabars 

amb anelles, pilotes i bitlles. 

 

Així de divertidament volem celebrar els 8 anys de programació Mataró, circ al casal!, amb 

la Companyia que ensenya el circ als Casals d’Artistes que fem durant l’any. Música d’època, 

photocall, crispetes i bon ambient. 

 

Tallers de circ recomanat a partir de 3 anys. 

Preu entrada: 7 euros / Socis Aliança Mataró: 6 euros (1 entrada inclou 1 adult i 1 infant. Només per 

aquest espectacle). 

Organitza: Circulant, circ en moviment! 

Links:  

Venda online: Queda’t   i   Cultura Mataró 

Tràiler promocional           Dossier de la companyia            Fotos de la companyia            Event Facebook 

……………………………… 

 
Diumenge 4 de març a les 12 h 

Quan no tocàvem de peus a terra · Cia Circ Pistolet 

Casal Aliança Mataró 

Circ · Acrobàcies · Equilibris 

 

 
 
Quan no tocàvem de peus a terra és un viatge en el temps a través dels records d’aquelles 
tardes de jocs i bones estones. Amb acrobàcies i equilibris de gran nivell i amb la música 
genuïna i suggerent d’Elèctrica Dharma.  
 

https://www.quedat.cat/Detalls/Entrades/21884/circ-mataro
https://www.quedat.cat/Detalls/Entrades/21884/circ-mataro
https://www.youtube.com/watch?v=a_m1Zor8c1g&feature=youtu.be
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/Circ_a_les_golfes_los_herreritas_dossier.pdf
http://www.circulant.cat/ca/circ-a-les-golfes-los-herrerita/
https://www.facebook.com/events/149059245796550/
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Dos infants que jugaven, s’enfilaven, suaven, s’amagaven, corrien i descobrien l’emoció de 
les tardes d’estiu. Un espectacle per veure de prop la complicitat i l’equilibri dels cossos. Circ 
Pistolet, companyia vinguda de Terrassa vinculada a l’Associació Tub d’assaig 7.70 que 
promou les arts del circ.  

 
Espectacle recomanat a partir de 3 anys. 

Preu entrada: 7 euros / Socis Aliança Mataró: 6 euros 

Organitza: Circulant, circ en moviment! 

Links: 

Venda online: Queda’t  i  Cultura Mataró 

Tràiler                     Web de la companyia                Event Facebook 

……………………………… 

 
Diumenge 22 d’abril a les 12 h 

PEP BOU Experiències · Cia Pep Bou 
Sala Casal l’Aliança 

Bombolles de sabó · Teatre 

 
Pep Bou Experiències és el nou espectacle del reconegut artista mundial Pep Bou i el seu 

fascinant univers format per bombolles de sabó. L’espectacle proposa un viatge visual cap a 

mons poètics i onírics partint de tres elements senzills, però essencials: el sabó, l’aigua i la 

música. 

 

 
 
 
Una ocasió especial per gaudir en família de gairebé quatre dècades  d’experimentació de 

coneixements teòrics i pràctics del món de la física. Un llenguatge escènic singular de la mà 

d’un artista premiat mundialment que englobem en les arts del circ i que tanca la 

temporada d’espectacles de Sortim en Família.  

 

https://www.quedat.cat/Detalls/Entrades/21886/circ-mataro
https://www.entradesculturamataro.cat/acte/quan-no-tocavem-de-peus-a-terra-9796
https://www.youtube.com/watch?v=_hkcMwrn5Y8&feature=youtu.be
http://www.circpistolet.cat/
https://www.facebook.com/events/212697515957057/
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Espectacle recomanat a partir de 4 anys. 

Preu entrada: 7 euros / Socis Aliança Mataró: 6 euros 

Organitza: Circulant, circ en moviment! i Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró amb la 

col·laboració especial d’Aliança Mataró 

 

Links: 

Venda online: Queda’t   i Cultura Mataró 

Tràiler              Web de la companyia            Fotos de la companyia          Event Facebook 

……………………………… 

 

INFORMACIÓ DEL CICLE  

Propostes per descobrir espectacles de circ contemporani, humor i màgia. El preu de 
l’entrada inclou gaudir de l’espectacle en viu i entrar al sorteig de regals de premis i serveis 
gràcies als col·laboradors amb els que Mataró, circ al casal!  

Reserves: circalcasal@circulant.cat i T. 616 504 410 
A taquilla: Casal Alianca̧ c/ Bonaire, 25 a partir de les 11h mateix dia de l’espectacle  

PREU*: 7 € / 6 € Socis Alianca̧ Mataró, Carnet Famiĺies nombroses i Artijoc * menors de 2 
anys no paguen  

ORGANITZA Alianca̧ Mataró i Circulant,circ en moviment!  

COL·LABOREN Institut Català de les Empreses Culturals, Direcció de Cultura de l’Ajuntament de 

Mataró, Artijoc, Buc de Llibres, Sortir amb nens, Infants Maresme.  

  

        + INFO I PREMSA    Jordina Blanch     T. 616 50 44 10       jordina@circulant.cat     www.circulant.cat 

                                                  

https://www.quedat.cat/Detalls/Entrades/21887/pep-bou-mataro
https://www.entradesculturamataro.cat/acte/pep-bou-experiencies-9834
https://vimeo.com/184336566
http://www.pepbou.com/
http://www.pepbou.com/project/experiencies/
https://www.facebook.com/events/193461211395247/
mailto:jordina@circulant.cat

