
PROGRAMACIÓ:

Dijous, 7 de Juny de 2007

22:30- "VIATGE DE FI DE CURS" , per Professorat IES. (Vilafranca).
            A la Casa de Cultura.  (Tots els públics).
            Un grup d'escollits de l'escola de Vilafranca de l'any 2050 realitza un
               viatge de fi de curs com a complement de la seua formació però l'eixida
              no esdevindrà com pensaven.... S'hauran de qüestionar idees
              preconcebides, estereotips... Sense cap dubte, un veritable viatge
              iniciàtic que no deixarà ningú indifirent.

€

Divendres,  8 de Juny de 2007

19:00- "CASTIGATS" , per Alumnat 1er ESO, I.E.S. (VILAFRANCA)
             A la Casa de Cultura.  (Tots els públics).
                A Tina li agrada tafanejar-ho tot, Tana no sap com ho fa però sempre
               s'embruta, i a Tino, encara que vol, no li agrada menjar. Són infants
               desobedients i roïns i estan ... Castigats!

22:30- "SuBisnes, historias de humor doméstico" , per LA RATONERA
            TEATRO. (Pinto-Madrid-). (80 min.)
            A la Casa de Cultura. (Públic adult).
            Espectacle de "esqueches” d’humor. “SuBisnes” conta la historia
             de diversos personatges units amb una mateixa  necessitat, trencar amb
             la rutina de les seves vides per anar a la recerca dels seus somnis.
             És un espectacle d´humor quotidià, proper, fresc, molt dinàmic,
             que han volgut denominar com “humor domèstic”.
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Dissabte, 9 de Juny de 2007

12:00- "LES SABATES NOVES DE L´EMPERADOR" , per CÍA. ANNA
            ROCA. (Olot -Girona-). A la Casa de Cultura. (Espectacle infantil).
             L’obra es desenvolupa al darrere d’una botiga de sabates. No es tracta
            d’una rebotiga normal sinó que és la sabateria on s’arreglen les sabates
            dels personatges dels contes.

€

17:00- "ACTION!!!" , per CLOWNX TEATRE.  (Montmeló -Bcn-)
             Inici a la Plaça En Blasc d´Alagó. (Cercavila itinerant).(55min.)
            Anys vint. Quatre personatges arribats de diferents indrets es troben
             per fer un recorregut per la ciutat amb un únic objectiu "trobar els
             actors ideals per filmar una pel.lícula".

19:00- "UN DIA, UNA HORA" , per PROD. VIRIDIANA.  (Huesca).
            A la Casa de Cultura. (Tots els públics).
           Un espectacle escrit per nens... destinat a ser vist per adults amb humor.
            Realitzat amb seixanta contes escrits per xiquets; els temes, l´extensió,
            l´estil són distints en cadascun d´ells.Un espectacle sobre nosaltres,
            sobre els nens que vam ser, sobre els nens que encara som.

€

23:00- "TRAKATAP" , per TRAKATAP.  (Barcelona).
             Poliesportiu. (Dansa, Tots els públics).
            Una formació de quatre ballarins i tres músics composa aquest projecte
             que mostra un espectacle polivalent, a més del claqué, interpreten
             cançons, ballen sobre tapes d’escombraries, juguen amb llums,..
             La màgia de la música en directe ens proposa diferents estils com són
             el jazz, la música brasilenya i el funky.
             El resultat és un espectacle amé i ple d’energia i ritme.

00:30-  ORQUESTRA "ENERGY" +  DISCO-MÒVIL "CHK"
            Al Parador de Festes.€
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 Espectacle de pagament, preus en taquilla.
 Hi ha abonaments a la venda amb un 25% de descompte.

Diumenge, 10 de Juny de 2007

16:30- "TIRANT I CARMESINA" , per VISITANTS. (Vila-real).
            Plaça En Blasc d´Alagó. (Espectacle itinerant).
           Espectacle basat en el “Tirant lo Blanc" de Joanot Martorell.
            Monstres, batalles, gegants i feres. Vaixell i cavall. Recolzats per la
             música de l'Ham de Foc, el laboriós vestuari i els elements escenogràfics.

19:00- "L´ATZAR" , per CÍA. PEPA PLANA. (Barcelona).
            A la Casa de Cultura. (Públic  adult). 
           Entre tot el fascinant catàleg de criatures humanes, el pallasso és potser
            l’únic que no coneix el desànim. Mireu amb quin posat seriós i quina
            admirable perseverança es dedica intensament a buscar solucions quan
             sorgeixen problemes. Sort que sovint intervé l’atzar, amb el seu repertori
            de feliços accidents, i el pallasso acaba trobant per casualitat el que
            no buscava.
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Visitants (Tirant i Carmesina)

Clownx Teatre (Action!!!)
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