PROGRAMACIÓ DMC 2018

DIA MUNDIAL DEL CIRC A VILANOVA I LA GELTRÚ 2018 (5ª Edició)

Ús convidem a participar en la 5a edició del Dia Mundial del Circ a Vilanova i la Geltrú els dies 14 i
15 d'abril.
El Dia Mundial del Circ ja s'ha convertit en una festa popular inclosa en el nostre calendari festiu.
La celebració compta amb milers de visitants i públic, desenes de companyies i artistes de circ,
que han passat pel DMC aportant vida, somriures, festa i cultura a la nostra ciutat. Organitzat per
l'Escola de Circ Saltimbanqui, l'Ajuntament i el Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú.
La celebració del Dia Mundial del Circ serà durant el mes d’abril, actualment a l’esdeveniment
"World Circus Day" hi ha activitats a 47 països arreu del planeta. A Catalunya el DMC es coordina
en xarxa amb l’Associació dels Professionals del Circ de Catalunya (APCC) i la Xarxa d’Espais de
Circ de Catalunya (XECC).
Per nosaltres, és una celebració, una trobada i una festa de Circ, però també, de reivindicació i
lluita per dignificar la nostra professió, per explicar la nostra realitat, per reclamar a les
administracions el reconeixement i el suport a l'activitat circense catalana que no tenim. El Circ
mereix estar a la mateixa alçada que les altres arts escèniques.

Fem Circ !!! Fem Cultura !!!

CENTRE DE LES ARTS DEL CIRC SALTIMBANQUI
C/ Mèrida 5, 08800 Vilanova i la Geltrú
escoladecircsaltimbanqui@gmail.com
www.escoladecircsaltimbanqui.com

PROGRAMACIÓ DMC 2018

Dia Mundial del Circ a Vilanova i la Geltrú, 14 i 15 d'Abril 2018
Dissabte 14 d’Abril
AKRO KRAKS “Upside Down & Inside Out” (30 min)
11h. Plaça de la Vila
Dos cavallers anglesos (ho són de debò?) Treuen les sorpreses del barret (i del públic).
Una extravagancia de mitja hora d'acrobàcia, comèdia, pallasso, contorsió i malabars.
Riu, plora i panteixa !
https://www.facebook.com/akrokraks/
ESCOLA SALTIMBANQUI “Hotel Saltimbanqui” (50 min)
12h. Plaça de les Neus
Espectacle dels alumnes de 1er i 2on de la formació professional de l'Escola de Circ
Saltimbanqui, un espectacle multidisciplinar per a tots els públics.
Acrobàcia, Trapezi, Malabars, Teles, Equilibris Acrobàtics... molt d'humor i amb musica.
http://escoladecircsaltimbanqui.com/pages/escolaprofessional.html
PEKENIO NÁHUEL “Malabareando Carcajadas” (60 min)
13h. Plaça de la Vila
El Pekenio Náhuel és un nen entremaliat, rebel, murri i burleta…però la tendresa i la
delicadesa sempre tenen lloc en el seu espectacle ! Un espectacle per a tota la família.
Malabars, foc, monocicle, clown, riures i sorpreses...
http://pekenionahuel.wixsite.com
CIA. BALUSCA “Rar” (45 min) Work in Progress
17h. Plaça de les Neus
Dos personatges foscos i malcarats, conviuen en un món destruït per mentides
tòxiques. La cerca per sobreviure els portarà a descobrir que hi ha vida més enllà del
seu univers binari. Criats en solitud, entre enderrocs i espurnes, veiem un rerefons
humà. http://www.balusca.com
CIA. ÉKI-LI-KUÀ “Musirka La Suite” (50 min)
18h. Plaça de la Vila
Dins d’un univers poètic, absurd i surrealista, un duo de músics de cambra arriba a
l’escena per presentar el seu últim concert... Entre acrobàcies, conflictes i equilibris
travessen les complexitats de la convivència fins a trobar el ritme comú, la sintonia.
Circ i música. https://www.facebook.com/pg/ciaekilikua
COMBINAT DE CIRC DMC 2018 (50 min)
20h. Plaça de les Neus
PEKENIO NÀHUEL “Presentació - Clown” / http://pekenionahuel.wixsite.com
JORDI SOLANELL “Perxa Xinesa” / https://www.facebook.com/jordi.solanell
LOLA GALEOTE “Cèrcol Aeri” / https://lolagaleote.wordpress.com
CIA. DU’K'TO “Acrodansa” / http://duktocompany.wixsite.com
ALBA COMELLA “Corda” / https://albacomellapuga.wixsite.com
Diumenge 15 d’Abril
CIA. 3 “Mur” (75 min)
18h. Teatre Principal (entrades: 8 € anticipada, 10 € a taquilla)
Un espectacle visual, poètic i integrador que empra l’arquitectura efímera per reflexionar
sobre les limitacions, físiques i mentals. Artistes: Circ Vermut (Jordi Mas, David
Candelich), Circ Bombeta (Oriol Morgades, Quique Maltas, Sergi Comesa, Manolo
Osoyo) i Alberto Munilla. https://mur.cat / Entrades Teatre Principal
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