
del 5 al 7 d’octubre
al carrer Benavent

ajuntament.barcelona.cat/lescorts

Més informació:



18 h Inauguració del festival 
amb “Al Circorts tot hi cap”
A càrrec de La Tresca i la 
Verdesca i els infants de l’Escola 
Lavínia
Aquest grup de música per a tota la 
família interpretarà l’himne del festival, 
juntament amb els nens i nenes de 
l’Escola Lavínia.

19 h Vintage, circ i clown amb la 
cia. Circo Los
Espectacle que fusiona passat i 
present. Números clàssics del circ 
dels anys trenta, quaranta i cinquanta, 
amb la tècnica, el teatre i la dansa 
d’avui dia.

20 h Ikkat, trapezi, poesia i 
música amb la cia. Trimera
Espectacle multidisciplinari que 
reuneix tres dones amb un violí, un 
trapezi i una veu, en una lluita en 
comú. 

21 h Concerts a la guingueta, 
amb cia. Jur
Un quartet on tothom compon i escriu. 
Darrere d’aquest estrany nom s’amaga 
una dona alta i poderosa, i una veu 
profunda i vibrant.

Malabars, acròbates, clowns, poetes, músics… Els 
artistes del circ envaeixen el districte durant la festa 
major de les Corts: és el festival de circ del carrer 
Circorts! 

Arriba una nova edició d’aquest festival que, de forma 
gratuïta, apropa el circ de qualitat a tots els públics amb 
l’objectiu de deixar-nos bocabadats i, sobretot, fer-nos 
riure de valent. Enguany, i per tercer any consecutiu, 
el festival es concentra en un únic espai al carrer de 
Benavent, on durant tres dies hi haurà una intensa 
activitat circense. 

El Circorts pretén acostar aquest art sense fronteres 
d’edat, llengua o estatus econòmic a tots els públics, 
alhora que fa una aposta clara per promocionar els 
artistes emergents i, sobretot, per reforçar la participació 
dels veïns i veïnes en l’esdeveniment, amb un programa 
pensat per a tota la família!

Senyores i senyors, nens i nenes, comença l’espectacle! 
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11 h Tallers de circ, d’11 a 14 h
A càrrec de l’Assoc. Teatral La 
Jarra Azul
Un equip de joves amants del teatre 
i les arts escèniques compartiran la 
seva passió pel circ amb el jovent dels 
nostres barris.

12 h Trasla2, acrobàcia, teatre i 
dansa amb cia. Trasla2
Traslladar-se és una necessitat bàsica 
per als dos transportistes solitaris 
de Trasla2. Un espectacle amb dos 
personatges molt clownescos on el 
públic és imprescindible. 

13 h Adoro, show de clown amb 
música i acrobàcies amb la cia. 
Alta Gama
Les quotidianitats d’una parella davant 
l’amor. Un espectacle que convida a 
estimar, a riure i a somiar a través dels 
clowns, d’unes sorprenents acrobàcies 
sobre la bicicleta i de la música en 
directe.

14 h Vermut musical a la 
guingueta, amb la cia. The Royal 
Melon Orchestra
Música fresca i animada. 

16 h Tallers de circ, de 16 a 19 h
A càrrec de l’Assoc. Teatral La 
Jarra Azul
Un equip de joves amants del teatre 
i les arts escèniques compartiran la 
seva passió pel circ amb el jovent dels 
nostres barris.

18 h Tot sol... i núvol, de la cia. 
LePuant
Tres companys de viatge: un pallasso 
innocent, una cadira per jugar i ballar, 
i una maleta misteriosa. Espectacle de 
clown i teatre gestual.

19 h Canufé, de la cia. Du’k’to
Espectacle de circ i dansa 
contemporània per escenificar la 
recerca de l’harmonia i l’equilibri entre 
dos individus. Un diàleg a través del 
llenguatge corporal que reflecteix 
complicitat i compenetració.

20 h Josafat, de la cia. 
Passabarret
Adaptació en clau de circ de la novel·la 
modernista de Prudenci Bertrana. La 
història d’un campaner i la Fineta, que 
es converteix en un joc entre “la bella 
i la bèstia”. Passió, por, obsessió i 
contrastos es donen cita a l’escenari i 
desafien la gravetat.

21 h Concerts a la guingueta, 
amb Els Circonautes
Banda d’experts en música de circ. 
El seu repertori va de la fanfàrria i 
les polques a la delicadesa d’un jazz 
ambiental i eteri, tot passant pel funk, 
el swing, la música disco i els tangos.

16 h Tallers de circ, de 16 a 19  h
 A càrrec de l’Assoc. Teatral La 
Jarra Azul
Un equip de joves amants del teatre 
i les arts escèniques compartiran la 
seva passió pel circ amb el jovent dels 
nostres barris.

18 h Rar, circ, humor i risc amb 
la cia. Balusca
Les aparences enganyen. Dos 
personatges oposats conviuen en un 
món destruït per les mentides. Tot 
fent equilibris, intentaran sobreviure i 
descobrir que hi ha una altra vida.

19 h Danscircant, cloenda 
del festival amb la cia. Sac 
Espectacles 
Espectacle de circ ambulant. Música 
en directe per moure l’esquelet amb 
molta marxa i sorprenents números 
de circ.
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