Cercavila i música

VILATUCADA JOVE
Mallorca, Illes Balears

Vilatucada Jove
Tambors, timbals, bombos, plats…
D’aquesta matèria en surt música rítmica de la
mà de joves, jovenets i jovenells. Vilafranquers
àvids de festa, música i bauxa que van de la mà
dels que ara són els seus “mestres” i segueixen
amb força les seves passes, amb ritme i sense
pausa.
Surten enmig com si s’haguessin de menjar el
món, amb ganes de fer-se veure i fer-se sentir.

ESTRENA ABSOLUTA

ESTRENA A BALEARS

XIP XAP
Catalunya

TIAN GOMBAU-L’HOME DIBUIXAT
Comunitat Valenciana

De Ramon Molins Marques

De Jordi Palet Puig

HAMELÍ explica la misteriosa desgràcia d’una
vil·la infectada de rates.
Només que, en el nostre relat les rates no venen
de fora, sempre han estat aquí.

Un xiquet estrena sabates i se’n va al riu a
berenar. Pel camí, descobreix el món que
l’envolta: carrers, cases, paisatges, persones i
animals. Les seves sabates van acumulant
experiències i ell, a poc a poc, creix. La mida de
les sabates ens acompanya en el transcurs dels
anys. La mida mesura el peu, però també l'edat,
les vivències, la forma com caminem per la vida.
Passen els dies, els anys i les capses de sabates.
Xicotetes, mitjanes, grans,...

Teatre i titelles

Teatre d’objectes

Hamelí

Sabates noves

Dijous 17 a les 17.00 h
TEATRE
55 minuts
Edat recomanada + 4
Dijous 17 a les 16.30h
ITINERANT
35 minuts
Per a tots els públics

www.xipxap.cat

https://vimeo.com/302446736
anys

2019-FETEN-Premi Millor Espectacle Petit Format
2019-FIRA DE TEATRE DE TITELLES DE LLEIDADRAC D'OR a la millor escenografia

Dijous 17 a les 18.30 h
ES CREMAT
30 minuts
Edat recomanada + 3 anys
www.homedibuixat.com

ESTRENA A BALEARS
Teatre contemporani
CASTELLÀ

LAJOVEN
Madrid

Gazoline
De Jordi Casanovas
Cinc amics dels afores de París es reuneixen una
nit per cremar el cotxe de qualcú molt ric. Una
nit que canviarà les seves vides.
https://www.lajovencompania.com/produccion
es

ESTRENA A BALEARS

WORK IN PROGRESS

CÍA.NACHO DIAGO
Comunitat Valenciana

ÒRBITA PRODUCCIONS
Mallorca, Illes Balears

Teatre i màgia

El misteriós cas de
Houidini i l’habitació
tancada
De Nacho Diago
El 1916 va passar alguna cosa que va marcar la
vida de Harry Houdini. Alguna cosa que ell va
tractar d’ocultar. Va resoldre tots els casos
relacionats amb allò paranormal que se li van
presentar, donant una explicació lògica a
cadascun d’ells…
...a tots menys un: EL MISTERIÓS CAS DE HOUDINI I
L’HABITACIÓ TANCADA.

Teatre

Amarg

De Rafel Gallego
La història? La darrera nit de Federico García
Lorca a la terra, abans de ser afusellat per les
seves idees “modernes”. Però també la de totes
les represaliades, els perseguits o els torturats per
les seves idees; i d’aquells avançats als temps
que decidiren viure lliures i ho pagaren car.
Amarg és l’abans i el “durant” d’aquella nit,
l’aproximació al mite, al poeta, al viatger, al
dramaturg a l’amic, a l’enamorat, i a tots els que
escriuen, viuen i estimen amb passió.
https://youtu.be/-2iJJhafxDg

https://youtu.be/Sk-emr7URLs

Dijous 17 a les 19.15 h

Dijous 17 a les 21.00 h
ESPECTACLE INAUGURAL

POLIESPORTIU 1
80 minuts
Edat recomanada + 13 anys

POLIESPORTIU 2
60 minuts
Edat recomanada + 6 anys

www.lajovencompania.com

www.nachodiago.com

Dijous 17 a les 22.30 h
i a les 23.30 h
ESTANC VELL
15 minuts
Edat recomanada + 13 anys

ESTRENA ABSOLUTA

ESTRENA A BALEARS

Teatre

LA NEGRA
Comunitat Valenciana

LA COMPANYIA DEL PRÍNCEP TOTILAU
Catalunya

FERRERET TEATRE
Illes Balears

De Marc Hervàs

De Joanot Martorell, versionat per Catalina Inès
Florit i Margalida Amengual

Teatre

Nautilus 20.000 llegües
de viatge submarí
De Diego Guill
“Nautilus” és una versió de la clàssica novel·la
d’aventures “20.000 llegües de viatge submarí”
amb una lectura actual, compromesa i
ecologista. En resum, la història que contaria Juli
Verne hui en dia.

Teatre de carrer i titelles

El meu amic Brutus

El protagonista és en Brutus, un os bru de dos
metres i mig d’alçada i 400 kg de pes, curiós,
afable i divertit, a qui agrada abraçar la gent,
ensumar el que mengen els turistes i gratar-se
l’esquena als arbres i a les parets.
En Brutus farà una cercavila, acompanyat d’uns
pagesos de la muntanya, alegres i esbojarrats,
que baixen a la ciutat a vendre els seus
productes.
Tots ballen i juguen amb músiques d’acordió i
fan participar en les danses i els jocs tradicionals,
tots els infants que es troben pel camí.

Contant Tirant
El cavaller Tirant és valent i coratjós. Les seves
aventures heroiques tenen fama merescuda i
reis i emperadors reclamen els seus serveis com
a guerrer. Sembla invencible, però és humà i per
això és inevitable que s’enamori de la bella
Carmesina. Per primera vegada, sentim la
història del cavaller en la veu de Plaerdemavida,
la donzella de Carmesina.

https://vimeo.com/338886260
Divendres 18 a les 17.00 h
i a les 20.00 h

Divendres 18 a les 17.45 h
Dissabte 19 a les 12.00 h i a les 19.15 h

Divendres 18 a les 18.30 h
i a les 20.00 h

ES CREMAT
50 minuts
Edat recomanada + 5 anys

ITINERANT
50 minuts
Per a tots els públics

SALÓ PARROQUIAL
45 minuts
Edat recomanada + 6 anys

www.a-mas.net

www.princeptotilau.cat

www.deferro.org

ESTRENA A BALEARS

WORK IN PROGRESS

ESTRENA ABSOLUTA

EL PATIO
La Rioja

MOVIMENTS
Catalunya

CAMPI QUI PUGUI
Catalunya

De Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López

De Cia. Moviments

De CQP Produccions

Aquest viatge és un joc de preguntes als meus
avis, el meu desig de conservar-los amb mi, la
meva pirueta personal per a esquivar l’absència,
el meu homenatge a quatre persones
importants en la meva vida, el meu desig de
conservar la seva memòria, d’empotar-la.
No vull tancar les tapes dels pots, vull obrir-les i
que mirem junts l’interior d’aquest viatge que
comença com el dels meus avis, en una
muntanya de sal, i que no sé on acaba.

De lluny sembla confortable, de prop veus com
es desestabilitza.
La vibració és present i les energies conflueixen
per confondre, però també per ajudar.
Primer distants, dos cossos es troben en un racó,
després d'un camí per arribar, hauran d'afrontarse amb els seus pensaments més íntims. En una
cantonada, hom s'enfronta amb la necessitat
d'escollir i en la immensitat del destí. La
possibilitat d'escollir entre diversos rumbs, però
també el compromís del camí individual.
El conscient ha de contemplar l'inconscient.

Els 3 porquets del famós conte popular s'han fet
grans i ara se'ls veu pels carrers de la ciutat,
buscant una nova casa. I de pas, fent alguna
broma al vell llop, que ja no bufa com abans.
Després de tants anys es podria dir que són vells
amics i tot s'ha convertit en un joc!
Un vell conte renovat a mida gegant,
‘gamberro’ i ple de tendresa.

Teatre d’objectes

Conservando memoria

Circ i teatre

Zoom

https://vimeo.com/288434316
Divendres 18 a les 18.30 h
i a les 21.30 h
CA SES MONGES
45 minuts
Edat recomanada + 10 anys
www.ikebanah.es

Teatre de carrer itinerant

Pigs

www.cqpproduccions.com.

Divendres 19 a les 19.15 h
Dissabte 20 a les 12.45 h

Divendres 18 a les 19.30 h
Dissabte 19 a les 14.00
i a les 18.00 h
Diumenge 20 a les12.00 h

PARC PERE FONS
20 minuts
Per a tots els públics

ITINERANT
55 minuts
Per a tots els públics

www.ciamoviments.com

www.cqpproduccions.com

ESTRENA ABSOLUTA
Teatre
CASTELLÀ

TEATRO GORAKADA
País Basc

Pinocchio

ESTRENA A BALEARS

ESTRENA A BALEARS

TÍTERES ETCÉTERA
Andalusia

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA
Catalunya

De Enrique Lanz i Yanisbel Victoria Martínez

De La Baldufa

És a punt de començar el concert, però un
imprevist fa que tot canviï.
Una història tendra d’amistat, vinculant música,
circ, titelles...

Tres pallassos ploren la mort del seu líder,
Confetti.
L'absència del pare espiritual que els guiava és
notòria; el buit que ha deixat sembla absolut; la
manca de lideratge els desconforta, els
aclapara, els mortifica: la desolació!
Algú haurà de substituir-lo?!
Un cop superat el dol, arrenquen els tràfecs per
a cercar un nou guia.

Titelles i música

Totolín-entredós

Clown

Bye Bye Confetti

De Julio Salvatierra i Quique Diaz de Rada
El “Pinocchio” que presenta la companyia
basca és una força de la naturalesa, és un
Pinocchio de debò, pragmàtic i entremaliat, i al
mateix temps, intel·ligent i sa.
Haurà de lluitar amb ell mateix i en contra
d’aquesta societat que tant ha d’aprendre i que
ell intentarà canviar.

... i apel·lant al somriure.

https://vimeo.com/345703072

https://youtu.be/ZZ0mGURksJs

Divendres 18 a les 20.00 h
Dissabte 19 a les 12.00h

Divendres 18 a les 21.30 h
Dissabte 19 a les 10.30 h

Divendres 18 a les 21.30 h

POLIESPORTIU 1
60 minuts
Edat recomanada + 5 anys

TEATRE
45 minuts
Edat recomanada + 6 anys

www.gorakada.com

www.a-mas.net

PATI ES CREMAT
55 minuts
Edat recomanada + 8 anys
www.labaldufateatre.com

ESTRENA A BALEARS

ESTRENA A BALEARS

GUILLEM ALBÀ
Catalunya

CIA.MADUIXA
Comunitat Valenciana

D’Alícia Serrat, Marc Angelet, Andreu Martínez,
Guillem Albà.

De Joan Santacreu y Paula Llorens

Clown
SENSE TEXT

Calma!

GUILLEM ALBÀ ens explica, sol i sense paraules,
un fet tan complex i a l'hora tan quotidià: la
pressa. Aquest "corre tothora" en el que vivim
instal·lats.
CALMA! és pur GUILLEM ALBÀ.
El seu clown salvatge hi és present, la seva
poètica no hi falta, i el seu missatge optimista i
vital esdevé, finalment, catàrtic.

https://www.youtube.com/watch?v=K8Vwr3PLd
oI&feature=youtu.be

Dansa
SENSE TEXT

Lù

Les protagonistes d’aquesta història viuen en un
lloc envoltat de terra i pobresa.
Treballen i treballen al camp sense descans,
però per tal de sobreviure, han convertit la seua
feina en joc, i és que... és impossible prohibir-li a
un xiquet que jugue.
Aquest espectacle parla sobre el poder de la
creativitat i la imaginació com a forma d’evasió
davant la crueltat i la duresa de la vida.
Amb LÙ ens endinsem en la dansa i les arts
plàstiques, per gaudir en família d’un espectacle
màgic, creatiu i poètic.
- LÙ significa camí en xinés tradicional Premi Mostra Alcoi - Millor espectacle familiar

Divendres 18 a les 23.00 h
POLIESPORTIU 2
60 minuts
Edat recomanada + 12 anys
www.a-mas.net

Dissabte 19 a les10.30 h
i a les 13.30 h
POLIESPORTIU 3
40 minuts
Edat recomanada + 4 anys
www.maduixacreacions.com

ESTRENA ABSOLUTA

Titelles de taula i projeccions

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA
Catalunya

On vas, Moby Dick?
De Joan-Andreu Vallvé
Els titelles de taula, la projecció d’animacions i
les cançons ens endinsaran en la història de la
gran balena blanca, Moby Dick.
Adaptació lliure del clàssic d’Herman Melville,
escenificat per a públic familiar.

Dissabte 19 a les 10.30
i a les12.00 h
ES CREMAT
55 minuts
Edat recomanada de 6 a 11 anys
www.titelleslleida.com

ESTRENA A BALEARS

ESTRENA A MALLORCA

CIA. JÚLIA FARRERO
Catalunya

NO SOM TRES
Menorca. Illes Balears

Circ

Teia

De Júlia Farrero
“A través del cos i la fusta parlo dels meus
records, de mi, del meu padrí i d’aquelles
persones de mans arrugades i peus arrelats a la
terra.”
Un escenari en construcció on tot es transforma i
on a través de l’imaginari s’entreveuen les
contradiccions de l’ésser humà.

Teatre i música

Tango

De Justin Richardson i Peter Parnell.
Adaptació: Gemma Moll
Una història real sobre 2 pingüins que ho feien tot
plegats: nedaven junts, es cantaven cançons, es
feien abraçades,...

ESTRENA ABSOLUTA
Taller musical

ENGRUNES MUSICALS
Formentera. Illes Balears

Cinc plometes té el
plomer
De Xènia Fuertes
Una maleta plena de cançons, danses, textures i
colors per volar i connectar-nos amb el cos, la
veu i la creativitat al ritme del nostre cor.

https://bit.ly/2k88eu1

Un espectacle on conviuen la tradició i lo
contemporani, lo rústic i allò més delicat, i que
convida a l’espectador a ser part d’aquest
ritual.
https://bit.ly/2kDao51

Dissabte 19 a les 12.00 h
i a les 13.30 h
Dissabte 19 a les 11.15 h
i a les 17.15 h
PLAÇA DELS CENTENARIS
40 minuts
Per a tots els públics

CA SES MONGES
40 minuts
Per a tots els públics
https://www.nagemmaballaiconta.com/teatre

Dissabte 19 a les 12.45 h
a les 16.00h, a les17.30 h,
i a les 19.00 h
CEPA
35 minuts
Edat recomanada d’ 1 a 3 anys

ESTRENA ABSOLUTA

Teatre

Teatre

CENTIMETS TEATRE
Mallorca. Illes Balears

LA IMPACIÈNCIA
Mallorca. Illes Balears

DUES CARES
Mallorca. Illes Balears

Concert teatralitzat

Centimets & Family
Band

Minyonia d’un infant
orat

De Irene Soler i Xisca Puigserver

De Llorenç Riber i Salvador Oliva

Allunyats de la música infantil més tradicional,
apostam per un gènere modern i familiar.
Un concert teatralitzat on la barreja de la màgia
del teatre i de la música són la combinació
perfecta.
Un espectacle dinàmic, alegre i participatiu on
petits i grans s’hi sentiran còmodes.
Per ballar, cantar, i passar-ho bé.
Un veritable concert, apte per a totes les edats.
Una explosió d’emocions on brollaran diferents
personatges de la música.
Vos convidam a jugar i deixar-vos endur per la
fantasia i la màgia de les diferents històries que
contarem i cantarem.

Dos humans molt semblants a persones tenen
l'ambició de presentar i representar l'obra de
Llorenç Riber. Un espectacle per viure, veure i
tornar-se a sentir com un minyó.

https://vimeo.com/358602529

POLIESPORTIU 2
55 minuts
Edat recomanada +7 anys

Dissabte 19 a les 13.00 h
PLAÇA MAJOR
60 minuts
Per a tots els públics

Vint dies de guerra
De Bartomeu Ferrer
Vint dies de guerra parla de la gent que va viure
en primera persona el esdeveniments que
succeïren al Llevant de Mallorca des del 16
d’agost fins al 4 de setembre del 36.

Https://vimeo.com/331060246
Premi Bòtil 2019
Finalista Bòtil 2019

Dissabte 19 a les 18.30 h
i a les 23.15 h
Dissabte 19 a les16.30 h

SALÓ PARROQUIAL
55 minuts
Edat recomanada +15 anys

ESTRENA A BALEARS
Teatre

CIA.LA TAL
Catalunya

Italino grand hotel
De Jordi Magdaleno
A l’últim soterrani del Italino Grand Hotel hi ha la
bugaderia. Allà, un personatge solitari renta,
planxa i perfuma els llençols. Viu i somia entre ells
i amaga la solitud conversant amb les màquines
i jugant amb la seva ombra.
https://bit.ly/2kcMehM

Dissabte 19 a les 18.30 h
i a les 20.00 h
TEATRE
55 minuts
Edat recomanada + 6 anys
www.cialatal.com

WORK IN PROGRESS

ESTRENA ABSOLUTA

LaBú TEATRE
Catalunya

COMA14
Mallorca. Illes Balears

D’Anna Ros i Andreu Sans

De Jorge Navarro de Lemus i Tolo Ferrà

Volem transmetre sensacions, fer vibrar
l’espectador perquè gaudeixi de l’acte de
sentir. No volem explicar una història; volem
mostrar la fragilitat com un espai en què la
corda fluixa de la vida es presenta d’una
manera bella i poderosa. Us convidem a sentir
amb llibertat, a emocionar-vos, a rebutjar, a no
entendre i a perdre’s.
Dos actors a l'escenari creen quadres visuals
suspesos en un espai indefinit, vulnerable i
possible.
Un desafiament a través de la poesia visual i el
moviment.

L’àvia de na Nina acaba de morir.
Ella no comprèn el que ha passat.
Els seus pares no li expliquen res per no veure-la
patir.
- On ets, Abu? - es demana.

Teatre visual
SENSE TEXT

Fragile

Teatre i titelles
SENSE TEXT

On és quan ja no hi és?

https://bit.ly/2lMWLjV

Dissabte 19 a les 18.30 h

Dissabte 19 a les 20.00
i a les 22.00 h

POLIESPORTIU 2
20 minuts + col·loqui
Per a tots els públics

ES CREMAT
60 minuts
Edat recomanada + 5 anys

www.labuteatre.com

www.coma14teatro.com

ESTRENA ABSOLUTA

Cercavila

Conta Contes

MARINO E MARINI
Mallorca. Illes Balears

Màquina Gramòptica
Universal
De Adrià Martí i Jaume Catany
Marino e Marini presenten el seu cofre misteriós:
un cofre autòmat, ple d’engranatges i de
cordes, que transforma els llibres en realitat.
Una màquina que dóna vida a les paraules.

Dissabte 19 a les 20.00
i a les 22.00 h
CA SES MONGES
40 minuts
Edat recomanada + 3 anys
https://www.facebook.com/marinoemarini?fref=comp

ESTRENA A BALEARS
Teatre-dansa
CASTELLÀ

BOIETS DE FOC I BOIETONS
Mallorca, Illes Balears

Roda que roda
“Creixeu i multiplicau-vos” diu el llibre de Gènesi.
Idò sí, ells, que no són de la Terra, també ho han
fet!
No volien deixar que l’infern vilafranquer quedàs
com un solar buit i s’hi posaren, no fos cosa que
d’aquí a uns anys ja no poguessin cobrar la
pensió de jubilació. Els joves han de fer feina per
a que els vells puguin cobrar!
Idò ara, Boiets i Boietons roden junts per carrers i
places, com sempre, amb ganes de fer festa.
Com en la vida, els vells encara estiren la roda,
però els joves empenyen amb força.
Com ha de ser!
Dissabte 19 a les 21.00
ITINERANT
40 minuts
Per a tots els públics

CUARTA PARED
Madrid

En viaje

De Clara Santafé i Milagro Lalli
Huda i Nama són mare i filla, dues viatgeres
infatigables que s'embarquen en una odissea
sense camí de tornada. Durant el viatge, Nama
mira al cel i es pregunta si les estrelles seran les
mateixes a tot arreu i si els altres nins, quan alcin
el cap, veuran el mateix que ella.
En viatge, narra la història d'una família que a
causa de la guerra ha d'emprendre un viatge
cap a un lloc que els permeti refer la seva vida.
Un viatge que es sosté amb la imaginació, el joc
i l'esperança a la recerca d'una destinació millor.
https://www.cuartapared.es/project/en-viaje/
https://bit.ly/2lDpZln
Dissabte 19 a les 23.15 h
Diumenge 20 a les 13.30 h
POLIESPORTIU 1
50 minuts
Edat recomanada de 7 a 12 anys
www.cuartapared.es

Discjòquei

ESTRENA A BALEARS

ESTRENA ABSOLUTA

LA PERA LLIMONERA
Catalunya

MOSKITASMUERTAS
Formentera. Illes Balears

Teatre

DOCTOR MAGNETO
Mallorca. Illes Balears

Festa Doctor Magneto
El doctor Magneto es dedica a la recuperació i
rehabilitació de residus i deixalles, cirurgia de
plàstic i punció del vinil.
Les seves sessions d’acupuntura vinílica estan
indicades per a un gran nombre de patologies
físiques, psíquiques i emocionals i es realitzen
sempre acompanyades dels terapèutics
moviments de les seves minimaggy-gogos.

Baobab. Un arbre, un
bolet i un esquirol
De Sergi Casanovas, Toni Albà i Pere Romagosa
Dos venedors ambulants, refugiant-se d’una
gran tempesta, expliquen la història d’un bolet i
un esquirol, que degut a la guerra emprenen
una gran aventura per trobar un nou arbre on
poder viure.

https://youtu.be/NPauaTLiF8M

Teatre musical

Ella Balla

De MoskitasMuertas
A Bea, Tea, Sea, Lea no li agrada estar quieta i
asseguda tot el dia.
No pot seguir el ritme d’aquest món si està
aturada.
Ni metges ni massatgistes podran ajudar-la...
...serà la música la que li oferirà la llibertat de
poder expressar-se amb el moviment del seu cos
i trobar, per fi, el seu propi ritme.
https://vimeo.com/303750970

2019 Premi Millor Espectacle Mostra d'Igualada 2019
Premi Xarxa Alcover

Diumenge 20 a les 10.30 h
i a les 20.00 h
ESPECTACLE DE CLOENDA
Dissabte 19 a les 24.00
VETLLADA ESPECIAL!
DAVANT S’ESTANC VELL
60 minuts
Per a tots els públics

POLIESPORTIU 1
55 minuts
Edat recomanada + 6 anys
www.laperallimonera.com

Diumenge 20 a les 10.30
i a les 12.00 h
CA SES MONGES
50 minuts
Edat recomanada + 6 anys
https://lasmoskitasmuertas.tumblr.com

Teatre i música

Teatre físic, clown i porters acrobàtics

MUSICART LLOSETA
Mallorca. Illes Balears

CIA.MOVIMENTS
Catalunya

De Cristina Llabrés

De Cia. Moviments

A poc a poc, la nostra protagonista, una bruixa
tartamuda que no té molts amics, demostra que
pot superar les seves pors, i a més, ho pot fer
ajudant als que estan al seu voltant.
Els valors de l’amistat, la humilitat, l’empatia i la
sinceritat estan presents, mentre les diferents
cançons es van succeint i coneixem la història
de la bruixa Ma-Maduixa.
Objectiu, desenvolupar la intel·ligència
emocional dels infants amb un espectacle
musical original, basat en un conte.

El Doctor Frank us vol mostrar l'experiment més
gran del món: LA RESURRECCIÓ!!
Ell vol reviure la seva dona, el seu amor, la Lady.
Per aconseguir-ho necessita l'ajuda de Stein; una
jove amb moltes ganes i poca experiència.
Aconseguirà el Doctor acabar l'experiment amb
èxit?
Un espectacle on l'humor i les acrobàcies faran
riure a tota la família.

La bruixa Ma-Maduixa

Lady, Frank & Stein

https://bit.ly/2lG81ia

2015/2016 Premi del públic als Escenarios de Sevilla
2016 Beca Creació Testimoni Escènic

Diumenge 20 a les10.30 h
i a les 16.00 h

Diumenge 20 a les 11.15 h
i a les 16.15 h

SALÓ PARROQUIAL
50 minuts
Edat recomanada de 3 a 8 anys
www.labruixamamaduixa.com

ESTRENA A BALEARS
Titelles i música
CASTELLÀ

TÍTERES ETCÉTERA
Andalusia

Pedro y el lobo
De Serguei Prokofiev
El cèlebre conte musical de Prokofiev, que
Etcétera converteix en un espectacle amb
narració, titelles, i moltes emocions.

https://vimeo.com/38449097

Diumenge 20 a les 12.00 h
i a les 13.30 h

PLAÇA DELS CENTENARIS
40 minuts
Per a tots els públics

TEATRE
45 minuts
Edat recomanada + 3 anys

www.ciamoviments.com

www.a-mas.net

ESTRENA A BALEARS

ESTRENA A BALEARS

EL PATIO
La Rioja

IMAGINART
Catalunya

De Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López

De Carles Porta, Eulàlia Ribera, Josep Maria
Baldomà i Jordi Colominas

Teatre d’objectes
SENSE TEXT

Hubo
HUBO es, la vida d’una dona i el seu naufragi,
una dona que es resisteix a abandonar el seu
món, reduït a una illa de pedra. La seva història
és la de moltes i molts dels que van haver de dir
adéu al que un dia va ser la seva llar.
HUBO és un espectacle sense paraules que parla
de l’amor, la pèrdua, la solitud, la memòria i
l’arrelament.

Dansa / Instal·lació
SENSE TEXT

Little Night
Little Night juga amb la nit, amb personatges
fantàstics, amb humor, un punt absurd i
surrealista. Estrelles que viatgen amb el seu
“bolso”, senyors amb paraigües que cauen del
cel, taques de colors que de sobte ho envaeixen
tot, multitud de cotxes que les esquiven,…
Imatges suggerents, que estimulen els sentits,
que provoquen el joc i el gaudi dels nens, que
canvien de forma i color quan se les toca, quan
se les persegueix,...

http://www.ikebanah.es/elpatio_hubo.php

https://youtu.be/HCW9d3Wq0HA

Diumenge 20 a les 12.00 h
i a les 13.30 h

Diumenge 20 a les 12.00 h,
a les 12.45 h, a les 16.00 h,
a les16.45 h i a les 17.30

ES CREMAT
45 minuts
Edat recomanada + 8 anys

POLIESPORTIU 3
25 minuts
Edat recomanada d’ 1 a 3 anys
www.lasalateatre.cat

Teatre de carrer i música

EL VIATGE AL MÓN DE N’AINA
Mallorca. Illes Balears

Rodamons
D’Aina Zuazaga

Oh, no!
La reina dels Embulls ja n’ha fet de les seves per
Vilafranca.
Perquè visquem tots desafinats i embullats, ha
amagat Ritme, Harmonia i Melodia pel poble.
Ajudeu-nos, us necessitem!
Només amb vosaltres podrem recuperar la
música.

Diumenge 20 a les 12.45
i a les 17.00 h
ITINERANT
60 minuts
Per a tots els públics

Clown i màgia
SENSE TEXT

Teatre

CLOWNÓMADAS
Mallorca. Illes Balears

MYOTRAGUS TEATRE
Mallorca. Illes Balears

De Rubén Carretero

Adaptació de les Rondalles Lluís Valenciano
Gener

Utopía

Després de molts anys de viatges i aventures, ens
mostrarà tot el que ha viscut i trobat pel camí.
Rumbo, aterra a l'escenari carregat de baguls
plens d'objectes extravagants i màgics.
És un somiador, un il·lusionat, un il·lusionista, un
personatge que estima i viu tant el que fa, que
vol compartir-ho amb el públic.
A cada bagul sona una música i hi apareixen
objectes com diàbolos, globus...
Tot això amanit amb el millor humor i alguns
ingredients secrets.
Un show que aconseguirà fer-te tornar a somiar
despert.

https://vimeo.com/353822120
3ºPremio Match de Circ Mostra de Alcudia

Diumenge 20 a les 17.15
i a les 18.45 h
TEATRE
50 minuts
Per a tots els públics
www.clownomadas.com

ESTRENA ABSOLUTA
Música i animació

El senyor dels contes
El senyor dels contes és un llibreter balear amb
família de Menorca, nascut a Mallorca i que
actualment viu entre Eivissa i Formentera.
D’aquesta manera el nostre personatge ens
contarà les rondalles d’El gegant des Vedrà de
l’illa d’Eivissa, El mestre Gelabert de Menorca, En
Pere festejador de Mallorca; i la llegenda d’El
tresor de Formentera.
Un conjunt d’històries de la cultura popular de
les nostres illes plenes de valor i tradició.
Semifinalista del Premi BÒTIL 2019

Diumenge 20 a les 17.15h
i a les 18.45 h
ES CREMAT
50 minuts
Edat recomanada de 5 a 10 anys
www.myotragusteatre.com

TRENCACLOSQUES
Mallorca. Illes Balears

Trencaclosques a la Mar
De Trencaclosques
”Ha arribat s’Estiu”, les aventures d’en “Pep
Skalamar”, els balls piratosos de “Trencaclosques
a la mar”, el “Cavallet Cucarell”, “Tocar la
Lluna” una nit d’estiu, els “8 vents” que bufen
d’aquí i d’allà, “Mallorca” que ens recorda que
vivim a un paradís...
15 composicions que dibuixen una
remembrança de la mar.
Vestuari dissenyat i confeccionat per n’Antonia
Camia, nova escenificació i 25 anys
d’experiència, Trencaclosques a la Mar és una
obra completa amb llibret adaptat a petita
orquestra, banda o escola de música, amb
instruments de corda i vent impulsant l’aspecte
més teatral de trencaclosques.

Diumenge 20 a les18.00 h
PLAÇA MAJOR
60 minuts
Per a tots els públics

Instal·lació interactiva

Instal·lació interactiva

LÎLA JOCS RECICLATS
Mallorca. Illes Balears

LUDOTECA DE JARDÍ
Mallorca. Illes Balears

D’Emiliano Matesanz

De Ludoteca de Jardí

El ball dels gegants és un joc interactiu on el
públic intentarà col·laborar en la lluita
quotidiana d'aquests grans éssers, habitants
d'una illa que està a punt de desaparèixer. Per a
evitar-ho hauràs de superar amb ells, tots els
desafiaments imposats pel malvat doctor Sarten,
un enginyer dèspota que intentarà fer-nos
fracassar.

CON-TACTe és una nova instal·lació de
Ludoteca de Jardí i Carrer que reuneix tres
conceptes bàsics en l'ésser humà:
el sentit del tacte, el sentit de tenir una trobada
amb algú amb tendresa (és a dir una trobada
amb tacte) i la trobada intima i pròxima en si
mateix: un contacte.

Divendres 18 de les 16 h a les 19 h
Dissabte 19 de les 10.30 a les 19 h
Diumenge 20 de les 10.30 a les 19 h

Divendres 18 de les 16 h a les 19 h
Dissabte 19 de les 10.30 a les 19 h
Diumenge 20 de les 10.30 a les 19 h

PARC JOSEP MªLLOMPART
Per a tots els públics

PARC JOSEP MªLLOMPART
Per a tots els públics

Contractació:
Emiliano Matesanz
622 044 552
www.lilajuegosreciclados.com

Contractació:
Ludoteca de jardi
617 556 728
www.ludotecadejardi.com

Joc de gegants

Con-tacte

