CATÀLEG D’ESPECTACLES
AMB EL SUPORT DEL
PROGRAMA.CAT

MÚSICA · CARRER ITINERANT O SALA

BPO

BRASS THE GITANO BAND

Balkan Paradise Orchestra
Música · Balcànica · Carrer · Sala
90’
Tots els públics

Música · Carrer · Sala

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

Dossier

Tots els idiomes
Programa.cat

90’
Tots els públics

Tots idiomes
Programa.cat

Web

Una potent brass band. Banda de carrer de metall i percussió.
Espectacle musical que barreja el so de festa popular català
amb els ritmes més moderns arribats d’altres cultures. 11
músics i 1 animador!
Vídeo

Dossier

Web

MÚSICA · CARRER ITINERANT O SALA

LA BANDA FORÀNIA

INESPERATS

La Banda Forània
Teatre de carrer · Clown · Música

La Banda Forània
Música · Humor · Teatre · Participació
60’
Tots els públics

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!

Vídeo

Jordina Blanch

Dossier

Un espectacle musico-teatral itinerant i participatiu per a
tots els públics on la música alegre, mediterrània, circense i
festiva serà el motor del show. Una banda enèrgica que crearà
situacions inesperades amb humor i coreografies.
Dossier

Web

circulant

CAT · ESP
Programa.cat

60’
Tots els públics

CAT · ESP
Programa.cat

jordina@circulant.cat

Web

616 50 44 10

		

HUMOR
CIRC
MÚSICA
TEATRE
CARRER

CIRC · SALA O CARRER

The Flamingo’s

Els Exploradors de l’Aigua

Cia Los Herrerita
Cia Pessic de Circ i Clrate Clown
Malabars · Monocicle · Humor · Equilibris Circ · Teatre · Humor
60 minuts
Tots públics

55’
Tots públics

CAT · CAS
Programa.cat

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!

Vídeo

Dossier

CAT · CAS
Programa.cat

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’exploradors té la missió d’esbrinar-ne el motiu.

Web

Vídeo

Dossier

CIRC · SALA O CARRER

30’
Tots els públics

Dossier

Jordina Blanch

40’
+ 4 anys

Sense text
Programa.cat

La praxis és el procés de coneixement
a través de l’acció. L’acció pot arribar a
ser la finalitat i no el mitjà. Cia Estropicio
interactua en una trobada no planificada on
l’escolta, el reflex i la praxis són inseparables.
Vídeo

Dossier

Web

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

Orelles de Xocolata
Música · Familiar · Carrer fix i sala

CAT · ESP · FR
Programa.cat

Web

circulant

CAT · ESP
Programa.cat

60’
Tots els públics

La música comença. Les rodes de la bicicleta s’eleven del terra,
cap al cel. Amb elles totes les mirades, petites i grans, de tots
els colors, compartiran la il·lusió d’un món al revés, la rialla
i la tensió, la màgia del circ. Una bicicleta artística, ballarina,
portora de piruetes i acrobàcies.
Vídeo

Cia Estropicio
Acrobàcies · Mà a mà · Equilibris

MÚSICA · CIRC · SALA O CARRER

Sobre Rodes

Cia Yldor Llach
Acrobàcia· Bicicleta · Humor

Web

Praxis

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 espectacles en gira
basats en el pop, el rock i el funk.
Avui fem Pop

jordina@circulant.cat

I love Rock

Funky, funky!

616 50 44 10

		

ESPECTACLES
DE QUALITAT
PER A LES VOSTRES
PROGRAMACIONS
INTERVENCIÓ · CARRER ITINERANT

La Guàrdia Reial

Wandering Orquestra

La Guàrdia Reial
Teatre · Intervenció · Humor

Sense Text
Programa.cat

60’
Tots públics

La Guàrdia Reial surt per ampliar el seu
servei a la humanitat. Allà on van, segueixen
amb la seva tasca de servei, protecció i
ajuda. És un espectacle que omplirà els
carrers d’humor, sorpresa i elegància!
Vídeo

Dossier

S.E. Produccions
Teatre de carrer · Humor
60’
Tots públics

CAT · CAS · EN · FR · IT
Programa.cat

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.

Web

Vídeo

Dossier

Web

N.A.B.I.

Cia Lignum
Itinerant · Música · Llum
70’
Tots els públics

Sense text
Programa.cat

Espectacle itinerant de lluïment i participació, amb coreografies, llum de nit
i música. Familiar, per cercaviles, rues i
esdeveniments. Amb música original,
ballarins, leds que canvien al ritme
de la música. En versió de dia i de nit.
Vídeo

Dossier

Web

CLOWN · SALA O CARRER

ROJO

Cia Mireia Miracle
Clown · Gest · Circ · Carrer i Sala

Cia Claudio Levati
Humor · Clown · Participatiu

Sense text
Programa.cat

50’
Tots públics

Rojo és el camí d’un clown, és un viatge cap
als límits, aquells que ens imposen i els que
nosaltres mateixos ens creem. El motor del
viatge, és el desig d’arribar a l’altra banda, en
el lloc on són els altres. Premi Zirkolika 2018 i
Premi Circada 2017.
Vídeo

MeMix

Dossier

Jordina Blanch

55’
+ 4 anys

CAT · ESP · ENG · FR · IT
Programa.cat

Ell és des d’un imitador a unassistent de
súper heroio un actor famós. No importa
el fet perquè és el que ell vol ser! Un absurd xou de clown i teatre de carrer amb
moltes rialles, molta energia i bogeria…

Web

circulant

Vídeo

Dossier

Web

jordina@circulant.cat

TOT SOL... I NÚVOL

Cia LePuant
Clown · Gest · Humor
50’
Tots públics

Tots idomes
Programa.cat

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.

Vídeo

Dossier

616 50 44 10

Web

		

FIX
SALA
ITINERANT
CARRER
INSTAL·LACIONS

TEATRE D’OBJECTES

Matito i la Gota d’Aigua

Cinc Històries Diferents

Cia Matito
Titelles · Música · Humor · Sostenibilitat

Cia Produccions Essencial
Teatre d’objectes · Humor · Sala

Un divertiment alhora una reflexió sobre la situació de l’aigua
al món. En Matito se les veurà amb un empresari que vol comprar-li una olivera que té a prop del riu. Un espectacle que fa
xalar a grans i petits! Música en directe amb veu i instruments
populars i la tradició dels putxinel·lis.

Cinc històries diferents són contes independents i creuats, que
tracten sobre l’amistat i la superació personal, per mostrar la
riquesa de la diferència amb humor i sensibilitat. L’espectacle
s’ha creat per ser accessible i vist per persones amb i sense
necessitats especials.

CAT · ESP
Programa.cat

50’
Tots els públics

Vídeo

55’
Tots els públics

Web

Dossier

CAT · ESP
Programa.cat

Web

INSTAL·LACIONS

Sigues un artista!

CIRCulant, Circ en moviment
Maquillatge · Fantasia · Pràctica

Artista a la pista!

CIRCulant, Circ en moviment
Vestuari · Creativitat · Pràtica

120 - 180 min
Tots públics

120 - 180 min
Tots públics

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

Vídeo

Dossier

Jordina Blanch

circulant

Dossier

Cia Los Herrerita
Circ · Descoberta · Pràctica
120 - 180 min
Tots públics


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!

Web

Circ a les golfes

Web

jordina@circulant.cat

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.

Vídeo

Dossier

616 50 44 10

Web

		

