16:00- "CONTES I SOMNIS", per Els Carrasclets. (Tarragona).
Escaletes Caixa Rural. (Contacontes públic familiar). 45min.aprox.
Escampen Somnis per les places, mercats i carrers, racons i raconets...
per petitons, petits, mitjans, grans i super grans... Només heu
d´escoltar ben atents, i deixar-vos encantar per ells.

La Pavana

Mumusic Circus

17:00- "DANI MIQUEL i els MA·ME·MI·MO·MÚSICS". (València).
"SONS I CANÇONS", per Trobadorets. (Castelló).
Plaça en Blasc d'Alagó. (Tots els públics). 90min.
Espectacle musical per públic infantil, els dos grups faran un recorregut
per cançons tradicionals, clàssiques i actuals.
El concert serà també una declaració d'estima al nostre País, per a
què no oblidem valors que ens defineixen i configuren com a poble.

19:00- "1 HORA Y 1/2 DE RETRASO", per La Pavana. (València).
A la Casa de Cultura. (Públic adult). (Versió en castellà) 90min.
comèdia on cinc minuts de franca conversa, just quan estan
€ aDivertida
punt d'eixir a un important sopar, són prou per a deslligar l'anarquia
i una espontània reflexió sobre els seus 30 anys de vida en comú.
Seran capaços de reprendre la normalitat abans que siga massa tard?
23:00- "RODA, MÓN", per Mumusic Circus. (Barcelona).
Poliesportiu. (Tots els públics). 60min.
Dos personatges conviden el públic a un viatge al voltant d’un element
escenogràfic: una roda. Una estructura mòbil que gira, es desplaça i
divideix l’espai. Música, dansa, interacció, acrobàcies i curiositats es
barregen per arribar a un llenguatge d’expressió únic i harmoniós.
00:30- Disco-Mòbil "ECLIPSE" .
A la Plaça de Bous. (Entrada gratuïta).
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Dani Miquel

Els Carrasclets

18:30- "COMENÇANT A FER TEATRE...", per
Alumnes curs de teatre Esport i Diversió.
(Vilafranca). Casa de Cultura. (Tots els públics).
Un grup de joves escolars, han preparat amb
molta il·lusió, una mostra del treball que han dut
a terme durant el curs de teatre. La finalitat és
que tots els que vinguen al teatre passen una
estona entretinguda i agradable.
Direcció: Nandet.

Diumenge, 15 de Juny de 2014

22:20- "Inaguració de la Mostra" , per Associació Cultural Capsigrany.
A la Casa de Cultura.
16:00- "Contes màgics des del cor", per Els Carrasclets. (Tarragona).
Escaletes Caixa Rural. (Contacontes públic familiar). 45min.aprox.
22:30- "CLOWN IN LIBERTÀ", per Teatro Necessario. (Itàlia).
La màgia que es dibuixava per l’espai, va fer que Música i Narració
A la Casa de Cultura. (Tots els públics, públic familiar).60min.
Oral es trobaren, i convertiren en una dansa el diàleg entre la
Concert contínuament interromput per les divagacions còmiques dels
Paraula i l’Harmonia.
€ músics. Clown in libertà explica, la vesprada de tres pallassos que
volen muntar un espectacle per a divertir, meravellar i conquistar al 17:00- "EL SOMRIURE DEL SILENCI", per Brincadeira. (Barcelona).
públic, intentant per qualsevol mitjà sorprendre’l. Tot l’espectacle
A la Plaça En Blasc d´Alagó. (Tots els públics). 60min.
resulta un continu viatge musical que no s’interromp ‘gairebé’ mai.
Espectacle de percussió amb un format espectacular i sofisticat.
La innovació tant rítmica com coreogràfica són l´epicentre de
l'espectacle on el públic pot sentir, gaudir i contagiar-se de l'energia
Dissabte, 14 de Juny de 2014
de cada instant...

€

Espectacle de pagament, abonament 25% descompte.

La Canica Teatro

Brincadeira

Factoría Norte

Teatro Necessario

12:00- "NORA", per Factoría Norte. (Astúries).
18:30- "EL GALLO DE LAS VELETAS", per La Canica Teatro. (Madrid).
A la Casa de Cultura. (Espectacle infantil, tots els públics).50min.
A la Casa de Cultura. (Espectacle infantil, tots els públics). 45min.
és la història d'una xiqueta molt especial. Trobem a Nora en una
El protagonista és un gall que ha viscut sempre al mateix galliner.
€
€ Nora
platja plena d'imaginatius objectes i de la persona que els dóna vida.
Un dia s'adonarà que existeix un món més enllà del que ell coneix...
Es pot pescar alguna cosa més que els peixos? Per a què? Tal vegada
A partir d’aquell moment, ple de curiositat començarà un viatge que
per a somiar? Per a jugar? En una plujosa nit d'hivern... tot canviarà.
el portarà a fer realitat el seu somni ...

