
11:30- "LA CENICIENTA" , per Alumnes 1r i 2n de Primària de l´escola
             Mare de Déu de Vallivana. (Morella).
             A la Casa de Cultura.  (Tots els públics).
              Adaptació musical de "La Cenicienta” on els alumnes de 1r i 2n de
              primària amb diferents balls i cançons ens faran viure i participar
              d’un dels contes més coneguts pels xiquets.
              Direcció: Isabel Bernat Direcció del cor: Isabel Bernat i Elia Llinares.

22:30- "DÉJÀ VU" , per Mag Edgard. (Lleida).
            A la Casa de Cultura. (Tots els públics).55min.
              Déjà Vu és un espectacle de gran bellesa i elegància que ens fa reviure
             els antics espectacles de prestidigitació, quan els mags gaudien d’un
             estatus superior pel sol fet de fer creure al públic que la màgia eren
              poders i que tenien una ment prodigiosa.
             … un espectacle de màgia en què es fonen la màgia i la il·lusió.

12:00- "ELS PETITS MÉS GRANS" , per Artristras Teatre. (Barcelona).
           A la Casa de Cultura. (Espectacle infantil,3-8 anys,tots els públics).50min.
             De la mà de la SABA Sàvia i un jardiner juganer ens endinsarem en un
             món molt proper i a vegades desconegut com és el dels insectes.
            Un espectacle de titelles, actors i manipulació d’objectes.
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 Dissabte, 8 de Juny de 2013

22:20- "Inaguració de la Mostra" , per Associació Cultural Capsigrany.
             A la Casa de Cultura.

 Divendres, 7 de Juny de 2013
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19:30- "AQUÍ VA A PASAR ALGO", per Zanguango Teatro. (Burgos).
            A la Casa de Cultura. (Públic adult, a partir de 16 anys).70min.
             Una comèdia en la qual dos individus han perdut la memòria. Ara estan
             obligats a reinventar-se, a construir-se una nova personalitat i així
             poder recuperar alguna de les pistes sobre qui són, produint-se
             situacions absurdes, diàlegs demencials i històries divertidíssimes amb
             les quals l'espectador pot sentir-se identificat.

23:00- "SOMNIS DE SORRA" , per Cía Borja Ytuquepintas.  (Barcelona).
            Poliesportiu. (Tots els públics). 55min.
              Espectacle multidisciplinari que combina art amb sorra, circ, música
             en directe, titelles de gran format i pintura ràpida. Només amb les mans
             i sorra sobre un vidre, l’il·lustrador Borja González, crearà sobre
             l’escenari i projectades en una gran pantalla històries que ens ompliran
             d’emocions, passant per diferents atmosferes només amb un moviment
            de les seves mans.

16:00- "PETIT CIRC" , per La Troupe Malabó. (Betxí).
            Plaça en Blasc d´Alagó. (Taller per públic infantil). 90min.
               És un Taller de circ, un espai acotat per un gran inflable de 6m x 9m
             amb gran quantitat de jocs malabars. És una activitat on els nens es
             converteixen en autèntics malabaristes.

17:45- "SABATES EN L´AIRE" per La Furtiva. (Vila-real).
            Plaça en Blasc d´Alagó. (Tots els públics). 50min.
             Dues persones viuen en el seu món particular. Ella, somiadora, viu en
              l’aire i mai xafa el terra. Ell, treballador i realista, viu en el seu carro
              de sabater i repara sabates. Un dia es troben i naix entre ells un
              sentiment que els espenta a estar junts. Una metàfora circense sobre
              l’amor i com superar les incompatibilitats que tenim les persones.
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 Espectacle de pagament, abonament 25% descompte.

17:30- "VICTOR Y EL MONSTRUO" , per Esencia Producciones /
            Ferreret Teatre / Cía Anna Roca. (Versió en castellà).
            A la Casa de Cultura. (Públic jove-adult, a partir de 9 anys). 60min.
             Unes nenes preparen la que serà la seva primera festa pijama. Al seu
             dormitori i amb l´ajuda de les seves joguines pretenen emular la
              fascinant història del professor Frankenstein i el monstre.
              Un clàssic plenament actual.Una trepidant història de terror que pretén
              divertir i fer reflexionar.

19:00- "CABARET ELEGANCE" , per Elegants. (Girona).
            Avda. Llossar. (Tots els públics). 60min.
             Després del tancament inesperat d´un important cabaret, 2 artistes
              guapos, simpàtics i encantadors, decideixen continuar amb l´espectacle.
              Per completar la companyia, incorporen el bàrman i el noi dels
             encàrrecs. Una successió de números de gran nivell, combinant diferents
             tècniques de circ, i la comicitat com a llenguatge conductor.

00:30-  Disco-Mòvil "ECLIPSE" .
            Al Parador de Festes.  (Entrada gratuïta acompanyant cercavila).

00:15- "BUFAGAITES" (Vilafranca).
            Poliesportiu. (Cercavila musical fins al Parador de Festes).

 Diumenge, 9 de Juny de 2013
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