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LaDinamo
Music on cycles

És funk en moviment, música en bicicletes. 
Un concert itinerant d’alt voltatge i una 
festa trepidant. A ritme de Kool and The 
Gang o James Brown, versions de clàssics 
del funk i música de ball.

Música · Funky · Animació
75 - 90 minunts

C ARRER ITINERANT

CARRER ITINERANT O SALA

Tots públics
Tots idomes

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat

Wandering Orquestra
S.E. Produccions

Arriba el quintet de música clàssica pel 
fer el concert. Però no saben on han de 
tocar, arribaran a fer el concert? Ús d’espais 
públics, sorprenent, còmic. El públic és 
part activa de la història.

Teatre de carrer · Humor
60 minunts
Tots públics
CAT · CAS · EN · FR · IT

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat

Museu al carrer
Claret Clown

  Un  coneixedor de l’art i el seu ajudant ens 
faran apreciar totes   les obres d’art que 
tenim al nostre voltant  i que sovint en 
passen per alt (faroles, bancs, senyals...). 

Teatre de carrer · Humor
60 minunts
Tots públics
CAT · CAS

           Web

Programa.cat

La Banda Forània
Cia Forani Teatre 
Animació · Música · Partcipació 

60 minuts
Tots públics
CAT · CAS

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat

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, 
metàlic. Format fins a 10 músics. Laboratori 
de sons, ritmes i tradicions.

Música · Fanfàrria · Animació
90 minuts
Tots públics
Tots els idiomes

 Vídeo     Dossier      Web

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

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

Música · Concert familiar · Carrer fix i sala
75 - 90 minuts
Tots públics
CAT · ESP · ENG

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat Programa.cat
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!
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http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/Dossier-La-Dinamo_Music-on-cycles_catal%C3%A0.pdf
http://www.circulant.cat/music-on-cycles-ladinamo/
https://vimeo.com/51516915#at=0
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http://www.circulant.cat/the-wandering-orchestra/
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MÀGIA · SALA O CARRER

C ARRER FIX O SALA

TOT SOL... I NÚVOL
Cia LePuant 
Clown · Gest · Humor · Sense parla

55 min (sala) · 45 min (carrer)
Tots públics
Tots idomes

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat

The Flamingo’s
Cia Los Herrerita 
Malabars · Monocicle · Humor · Equilibris 

60 minuts
Tots públics
CAT · CAS

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat

Tea Time
Txema Magic 
Màgia · Il·lusionisme

 Vídeo     Dossier      Web

55 min
+ 4 anys
CAT · ESP · ENG · FR
Programa.cat

Mr. Magic
Txema Magic 
Màgia · Il·lusionisme

55 min 
+ 4 anys
CAT · ESP · ENG · FR
Programa.cat

En Txema ens convida a prendre el te a casa seva. Gaudirem 
d’aparicions i desaparicions que transformen la realitat. El Mag 
més jove de Barcelona amb més projecció internacional. Èxit en 
la Mostra d’Igualada 2016.

Ara en Txema Magic és Mr. Magic fent homenatge a les icones 
del món de la màgia: capa negra, barret de copa i vareta màgica. 
Un espectacle versàtil adaptant els números a les condicions 
tècniques, públic i format.

 Vídeo     Dossier      Web

Un pallasso, una cadira i una maleta: tres 
companys de viatge. Ara fa sol, ara fa 
núvol i ara sol... i núvol.  Divertit i tendre. 
Premi Millor Actor Festival Mutis BCN16.

Acords i desacords d’un trio que mostraran 
les desavinences i errors en ple espectacle. 
Però per damunt de tot: l’espectacle ha 
de continuar!

Sóc un pallasso
Claret Clown 
Clown · Teatre

55 minuts
+ 5 anys
CAT · CAS
Programa.cat

Llegenda de l’August, el primer pallasso 
que va existir sobre la terra. L’August ens 
ensenyarà les seves grans passions: la mà-
gia, la música i el teatre. Claret Clown premi 
Sabatot Alegre · FAD – Sebastià Gasch. 

 Vídeo     Dossier      Web
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http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/2016/10/cialepuant_totsolinuvol_cat_CIRCulant.pdf
http://www.circulant.cat/tot-sol-i-nuvol-cia-le-puant/
https://www.youtube.com/watch?v=gHyA6RLvUso
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/2016/03/Dossier-companyia.pdf
http://www.circulant.cat/the-flamingos-cia-los-herrerita/
https://www.youtube.com/watch?v=X1xQaVKRVr8
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/2016/04/TEA-TIME_DOSSIER_CAT.pdf
http://www.circulant.cat/ca/tea-time-txema-magic/
https://www.youtube.com/watch?v=oXz-MrOwhUw
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/2016/04/Mr.Magic_Dossier_Cat.pdf
http://www.circulant.cat/ca/mr-magic-txema-magic-2/
https://www.youtube.com/watch?v=qv2wCi5HBfg
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/dossier_soc_pallasso_claret_conatcte_circulant.pdf
http://www.circulant.cat/ca/soc-un-pallasso-claret-clown/
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C ARRER FIX

La Bella Tour
Cia La Bella Tour

Paròdia de pallassos clàssics. Premiat 
internacionalment, més de 200 funcions.
Dos pallassos tenen la missió de fer riure 
el públic encara que no sigui la seva vocació!

Pallassos clàssics · Bàscula · Acrobàcies 
45 min · Versió 25 min
+ 4 anys
Sense text

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat

Lp Mix
Cia Lp

Dues velles glòries creuen estar a la última 
fent de punxa disc i tunnejant el vehicle 
per tornar a ser famosos. Un show esbojarrat! 
Circ, humor i acrobàcies a ritme musical.

Circ · Humor · Car tunning
50 minunts
Tots públics
CAT · CAS

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat

Els Exploradors de l’Aigua 
Cia Pessic de Circ i Clrate Clown

Un espectacle de circ, teatre i humor per parlar 
de l’aigua com a recurs escàs del planeta de 
forma amena i artística. El cicle natural de 
l’aigua ha quedat aturat i l’equip d’explo-
radors té la missió d’esbrinar-ne el motiu.

Circ · Teatre · Sensibilització
55 minunts
Tots públics
CAT · CAS

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat 

SALA

Vremya Musei
Voltäla 

Un museu sobreviu al seu tancament amb la promesa de 
l’arribada d’una gran peça d’art. Se li ha assignat a dos guàrdies 
la seva vigilància. Però hi ha un imprevist i els vigilants esperen 
expectants l’arribada de la peça per començar el seu treball. 

Comèdia · Gest

 Vídeo     Dossier      Web

The Vals Paper 
Moi Jordana Cia de Circ

El públic i els músics han vingut. És l’hora de començar i el director 
no hi és. Davant d’aquest imprevist, l’encarregat Amadeu farà 
tot el possible perquè, com en un vals, tot sembli harmònic, fluid 
i senzill. Potser no sap de partitures, però sí de manipular papers…

Teatre · Circ

60 minuts
+ 5 anys

No text
Programa.cat

50 minuts
+ 4 anys

Sense text
Programa.cat

 Vídeo     Dossier      Web
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https://vimeo.com/110562947
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/dossier-som-aigua_exploradors_catala.pdf
http://www.circulant.cat/cia-pessic-de-circ-i-claret-clown/
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https://www.youtube.com/watch?v=fdbfeg842Q0
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/2016/04/THE-VALS-PAPER_DOSSIER_CIRCULANT.pdf
http://www.circulant.cat/ca/the-vals-paper-moi-jordana-cia-de-circ/
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INSTAL·LACIÓ CARRER O INTERIOR

Sigues un artista!
CIRCulant, Circ en moviment  

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

Maquillatge · Fantasia · Pràctica
120 - 180 min
Tots públics
Tots idomes

 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 · Pràtica 
120 - 180 min
Tots públics
Tots idiomes

            Web

Circ a les golfes
Cia Los Herrerita 
Circ · Descoberta · Pràctica

120 - 180 min
Tots públics
Tots idiomes

 Vídeo     Dossier      Web

Inflables temàtics
Ziga Zaga & Circulant

Conjunt d’elements inflables de gran dimensió, espectaculars, 
artístics, equip de so i música temàtica, xanquers i llançament de 
confetis. Tot per ambientar la festa i l’itinerari.

Inflables · Itinerant · Animació
120 minuts
Tots públics
Tots idiomes

           Web

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. Amb música i estètic.
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