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C ARRER ITINERANT

TALLERS CARRER O INTERIOR

La gran família
Cia Fadunito

Una família molt vistosa que es veu d’una 
hora lluny! Una mare i els seus fills aniran 
a donar un tomb pel poble per veure la 
rua de carnaval i les disfresses de la gent. 
Aquesta família és molt gran!

Teatre · Participació · Animació
Duració  de la rua
Tots els públics

  Vídeo         Dossier         

Sigues un artista!
CIRCulant, Circ en moviment  

Taller d ‘ experiències d’automaquillatge. 
Aquí no us maquillaran, us haureu de ma-
quillar!  Facilitem les plantilles  i materials 
professionals . Espai agradable i estètic. 

Maquillatge · Fantasia · Pràctica
120 - 180 minuts
Tots els públics

 Vídeo     Dossier      Web

Artista a la pista!
CIRCulant, Circ en moviment

   Instal.lació dedicada al vestuari escènic. 
Taller d’experiències de disfressar-se. 
Vestuaris, complements, miralls i catifes 
com si fos un  camerino d’un teatre . Amb 
catifa vermella per photocall  i fer-vos fotos!

Vestuari · Creativitat · Pràctica 
120 - 180 minuts
Tots els públics

            Web

Avui fem pop! · I love Rock & Roll · 
Funky, funky!  · Orelles de Xocolata 

Espectacles familiars musicals per  com-
partir  grans i petits  el gust per la música 
i el directe. Amb intervencions de circ, co-
reografies i xocolatada a l’acabar . 3 espec-
tacles  basats en el pop, el rock i el funk.  

Música · Concert familiar · Carrer i sala
75 - 90 minuts
Tots els públics

 Vídeo     Dossier      Web

BPO 
Balkan Paradise Orchestra

Formació original, inusual i explosiva. La 
força de Balkan Paradise neix de l’energia i 
tradició balcànica amb un repertori festiu, 
versionat i metàlic. Format fins a 10 músics. 
Laboratori de sons, ritmes i tradicions.

Música · Fanfàrria · Animació
90 minuts
Tots els públics

 Vídeo     Dossier      Web

La Banda Forània
Cia Forani Teatre

Combinació de música mediterrània, balcànica 
i circense amb gags teatrals. Sabeu quin és el 
propòsit de la Màquina de la Transformació? 
Convertir el músic Paco en un burro!

Animació · Música · Participació 
60 minuts
Tots els públics

CONCERT

  Vídeo     Dossier      Web

Humor, música, teatre i circ al carrer i les places que arriba Carnaval!
   C  IRCul em i et gestionem la proposta que necessites.

  Aquí els nostres espectacles i també tallers i actors a la carta.
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