
PRESENTACIÓ:
  La Mostra de Teatre Capsigrany arriba a la quarta edició.
Seguim avançant, a un pas lent però segur, cap a la consolidació d´aquest
esdeveniment cultural de les arts escèniques.
 La programació d´aquesta edició és semblant a la dels anys anteriors ja
que es combinen espectacles de carrer, de sala, per a xiquets, música, etc.,
i que pretenen continuar amb la recerca  d´espectacles originals i creatius.
Però té algunes novetats, amb un que altre atreviment, que de segur us
sorpendrà.
 Tenim dificultats econòmiques per quadrar els pressupostos, com és de
suposar per realitzar activitats culturals en aquestes terres, tants anys
desateses. Però amb el seguiment que els espectadors han fet dels espectacles
realitzats en anys anteriors i el suport de algunes institucions i empreses que
any rere any continuen col·laborant podem fer possible que la màgia del
teatre torne a estar  entre nosaltres.

19:00 - Inaguració de la IV Mostra de Teatre.
            A continuació "TRANSCROMÀTIC", adaptació
            infantil de l´espectacle de la Xalera, per els
            xiquets i les xiquetes de l´escola de Vilafranca.
            A la Casa de Cultura.

22:30 - "A MI QUE M´ESBORREN", per Miguel Ángel
            Prades. (Vilafranca).
            A la Casa de Cultura.
           (Monòleg per a adults).
             ("Veritat o bogeria ? ... és el mateix.
                Quan un és xiquet, pensa que de gran trobarà sentit a les coses
                que la ingenuïtat de la infantesa no entén. Arribat el moment, un
                se n´adona que el món és més incomprensible encara. Només
                sensacions i sentiments com l´amistat, l´amor, ... ens situen de
                nou en la nostra veritable humanitat.
                De la bogeria del món ....... A mi que m´esborren!.").

00:30 - "COL·LECCIONISTES D´HISTÒRIES", del Grup
             C P 900. (Castelló).
             En el Disco-Pub Audio-Manyà.
            (Conta-contes per a adults).
               ("Podreu gaudir en aquestes 21 històries que hem
               arreplegat per a completar la nostra col·lecció").

Dissabte , 14 de Juny de 2003.

12:00 - "OT, el Quixot." de Cia. Clownx Teatre (Catalunya).
             A la Casa de Cultura.
             Espectacle infantil , per tots els públics.

19:00 - "MADAME ET MONSIEUR" , per la
            Cia. LEANDRE- CLAIRE. (Catalunya).
            A la Casa de Cultura. (Tots els públics).
           Dos personatges simples, desarrelats i sense sostre viuen
              una història d´amor i d´esperança contra l´adversitat.
              "Clown, dansa, teatre gestual, maquinaria teatral a la vista,
              música en directe ... inspirat en el cinema mut ... una
              autèntica maravella."

23:00 - "MENTIRAS" , per els TITIRITEROS DE
            BINÉFAR (Huesca).
            A la Plaça En Blasc d´Alagó. (Tots els públics).
           Música en viu, dances, balls i cançons populars.
             Una banda de músics i animadors que canten cançons
             tradicionals ens faran cantar, ballar, mantejar ninots,..
             en definitiva tothom ens ho passarem molt bé.

PROGRAMACIÓ:

Divendres, 13 de Juny de 2003.

Matí -  "Conferència-Espectacle de Titelles" , a càrrec
           de Lluerna Teatre. (València).
           (Exclusiu per l´escola i I.E.S)
           Patrocinat per l´A.P.A de l´escola i l´A.P.A de I.E.S.

16:30 - "Refrescant i lleugerament laxant" , per
            EL SIDRAL (Catalunya).
            Inici a la Casa de Cultura. (Itinerant).
           Accions teatrals, d´una familía un poc peculiar , que
             implicaran i faran riure als vianants que es troben
             al seu pas.

00:30 - "Sienta la Cabeza" , per
            Madame LA QUE & DJ TAL QUAL.
           Espectacle de dues perruqueres i un DJ, destinat a totes
              aquelles persones amb cap i amb un pèl d´atreviment.
             Al Parador de Festes.  Tot seguit ...
            ORQUESTRA "GRUPO CICLÓN".

Diumenge , 15 de Juny de 2003.

16:30 - "Hernesto y Mimí"  de  LA MOSQUITERA &
            NANNY COGORNO. (Argentina).
            Inici a la Plaça En Blasc d´Alagó. (Itinerant).
            Hernesto Amoroso, un "latin lover" i Mimí, una
             explosió d´amor a la que li encanta menjar, formen
             una parella molt especial ... que piropeja l´amor...

19:00 - "ANIMALES" , per els TITIRITEROS DE
            BINÉFAR (Huesca).
            A la Casa de Cultura. (Tots els públics).
            La visita als vellets d´un asil es convertirà en un
              concert molt divertit per als més menuts, però també
             en una reflexió de la mostra societat per als més
             grans.

17:15 - LA RONDA DEL FERRER. (La Sènia).
            Inici a la Casa de Cultura. (Itinerant).
            Música folck, d´arrel tradicional, desde les Terres de l´Ebre.

EXPOSICIONS:
Exposició de fotografia "Gegants i Cap-Grossos".

                (Programa Extensió Universitària - UJI -)
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$ Preus del teatre de sala en taquilla.
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18:00 - "Hernesto y Mimí"  de  LA MOSQUITERA &
            NANNY COGORNO. (Argentina).
            Inici a la Plaça En Blasc d´Alagó. (Itinerant).(2º Pase)

(1º Pase)
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 Hi ha abonaments a la venda amb un 25% de descompte.

14 de Juny de 2003.

Jaima solidària amb el poble
Saharaui, a la Plaça En Blasc

d´Alagó. (Exposició fotografies, video.)
(Associació SMARA)

(70 min.)

(60 min.)

(60 min.)


