Festival
Del 14 al 16 de juny
de 2019

al carrer de Benavent
i la plaça de les Ceràmiques Vicens

Festival

Un any més sortim als carrers i les places,
sortim i gaudim del circ! Ja ha arribat el
Circorts, el festival de circ emergent del
districte de les Corts! Estigueu atents i
atentes que enguany estrenem dates: 14, 15
i 16 de juny! Emplaçats a l’entorn de la plaça
de les Ceràmiques Vicens, ens esperen més
de quaranta artistes que volen ensenyarnos els seus espectacles, alguns carregats
d’humor; d’altres, de valentia, i uns altres, de
reivindicació. Aquest any hem posat el focus
molt especialment en la figura de la dona i en
el seu paper dins el món circ. Segur que no us
deixarà indiferents! Veniu a gaudir en família i
amb bona companyia!
Al Circorts tot hi cap: espectacles de gran
format que s’estrenen per primera vegada a
Barcelona, artistes premiats pel seu treball en
altres festivals, números atrevits, acrobàcies
impossibles, aparells de circ inventats que
ens deixaran bocabadats i tallers per fernos sentir artistes per una estona! Vosaltres
també sou protagonistes del festival!
Presenta el festival Ernest Coma.

Divendres 14

De 16 a 18 h Tallers de
circ amb la Cia. La Jarra
Azul i C3.
Mentre els joves artistes de
l’Escola Lavínia es preparen
per a la seva actuació, els
infants poden “escalfar
motors” als tallers.
ESCENARI GUINGUETA

18 h Actuació de La
Tresca i la Verdesca
interpretant l’himne del
festival Al Circorts tot hi
cap amb la participació
dels nens i nenes de
l’Escola Lavínia.
La Tresca i la Verdesca és
un grup de música per a
tota la família que aposta
pels espectacles de creació
i per un repertori amb
cançons de composició
pròpia.

ESCENARI XEMENEIA

19 h Actuació de la Cia.
la Campistany amb
l’espectacle It happens
It happens... és una peça
de trapezi basada en la
recerca de moviment
i el clown. Un diàleg
entre l’èxit i el fracàs, la
bellesa i la vergonya, la
serenitat i la frustració.
Aquest espectacle posa
en evidència la poderosa
fragilitat de la condició
humana.
ESCENARI GRAN

20 h Actuació de la
Ino Kollective amb
l’espectacle INO

Actualment la figura de la
dona està agafant molta
rellevància dins el món
del circ i així ho demostra
aquest grup de set
acròbates especialitzades
en tècnica de mà a mà.
Provenen de sis països
diferents: l’Argentina,
França, Alemanya, Estats
Units, Itàlia i Catalunya.

ESCENARI XEMENEIA

12 h Actuació de Cristi
Garbo & Ricardo
Cornelius amb
l’espectacle Black & Blue

ESCENARI GUINGUETA

21 h Actuació de Las
XL amb l’espectacle
Abandónate mucho
Una oda a les noies que
vesteixen talles grans, un
homenatge a la cel·lulitis i a
la llibertat femenina.
Fan apologia del poder
femení tot denunciant com
la societat masclista en què
vivim ha menyspreat sovint
la creativitat de les dones.
Un discurs irònic i molt
potent presentat en clau de
clown i amb el suport de la
música rock en directe.

Un parell d’excèntrics han
vingut a ensenyar-nos
les seves dots musicals.
Però… a l’escenari només
n’hi cabrà un! Hauran de
convèncer el públic que els
triïn a ells perquè puguin
tirar endavant la seva
actuació.

Dissabte 15
ESCENARI GRAN
ESPAI TALLERS

D’11 a 14 h i de 16 a 18 h
Tallers de circ, amb la
Cia. La Jarra Azul i C3.
La Jarra Azul és un equip
renovat d’amants de
les arts escèniques que
volen continuar creixent
i impulsant projectes
col·laboratius perquè
els joves dels nostres
barris puguin enriquir-se
d’oportunitats. Dins l’equip
compta amb persones
amb discapacitats físiques
o mentals que exerceixen
com a formadors de tallers
de circ de carrer.

13 h Actuació de la Cia.
Domichovsky & Agranov
amb l’espectacle Davaii
Dos personatges
dubtosament simpàtics,
juguen amb l’equilibri
entre el dolor i l’alegria.
Un joc de rols en constant
transformació, el domador
es converteix en el
domat, el segrestador en
el segrestat, una petita
badada pot costar la vida
o almenys unes quantes
bones rialles. Qui ha dit que
no es juga amb ganivets?
Fustes, cordes, ferros,
ganivets, clavilles ....

ESCENARI XEMENEIA

19 h Actuació de la Cia.
Nom Provisional amb
l’espectacle Qui cu qui
que quina
ESCENARI GUINGUETA

14 h Vermut Circorts:
Actuació del grup
Venancio y los Jóvenes
de Antaño
Seguint l’estela de Vida
en martes, el seu segon
disc Libre albedrío estira
el fil de les músiques
populars llatinoamericanes,
especialment de Cuba i
el Brasil, però s’obre al
folklore de la península
Ibèrica. Unes melodies
fresques i encomanadisses
i unes lletres cuidades i
amb un toc d’humor que
traspuen una visió lúdica de
la música i de la vida.
ESCENARI GRAN

18 h Combinat de circ
de la (Cia)3
“Si caminem sols, anem
més de pressa; si caminem
junts, arribem més lluny”.
És segurament la frase
que millor conté l’essència
de Mur i de la companyia
(Cia)3. Combinat de circ
inclusiu.

La recerca de l’harmonia
i l’equilibri entre dos
éssers, amb els seus
desitjos, motivacions,
preocupacions... així com la
recerca d’objectius comuns
són la principal lluita a la
qual ens enfrontem a l’hora
de conformar les relacions.
Un diàleg que reflecteix
complicitat i compenetració
a través d’un llenguatge
comprès entre el circ i la
dansa contemporània.
ESCENARI GRAN

20 h Actuació de la Cia.
Madame Gaüc amb
l’espectacle Fil
Fil són totes les habitacions
de la teva vida en 24 m3.
Un viatge on no es donen
lliçons ni solucions. Bàscula
i moviments acrobàtics en
la intimitat.

Diumenge 16
ESPAI TALLERS

D’11 a 14 h i de 16 a 18 h
Tallers de circ
amb la Cia. La Jarra Azul

ESCENARI GUINGUETA

21h Actuació Cia.
Vaques amb l’espectacle
Ye Orbayu
Des de la bogeria del
clown pervers i inquiet, dos
personatges presenten
números impossibles com
l’equilibri sobre cadires,
ampolles i taules i números
còmics de fakirisme.

ESCENARI XEMENEIA

12 h Actuació de la Cia.
Mireia Miracle amb
l’espectacle Rojo
És el camí d’un clown,
un viatge cap als límits,
aquells que ens imposen i
els que nosaltres mateixos
ens creem. Un joc poètic i
simbòlic amb un llenguatge
per a tots els públics. És
el desig d’arribar a l’altra
banda i seguir somniant. Un
joc entre molts que arriba
al somriure i al cor dels
espectadors, que en seran
partícips.

ESCENARI GUINGUETA

ESCENARI GRAN

13 h Actuació de la Cia.
Mortelo & Manzani amb
l’espectacle Fili Busters
“Senyores i senyors, ladies
and gentlemen, el que
esteu a punt de veure no
és el més gran, ni perillós,
ni increïble, ni espectacular
circ del món.
El que esteu a punt de viure
és la meravellosa història
del circ ambulant”.

18 h Actuació de la
SEÑOR STetS amb
l’espectacle On Stage
Un home porta a sobre
tota una orquestra.
Multiinstrumentalista i
malabarista de ritmes i
melodies.

ESCENARI XEMENEIA

ESCENARI GUINGUETA

14 h Vermut Circorts.
Actuació de la SEÑOR
STetS amb l’espectacle
Loney Orkestar
Un gran músic protagonista
de grans espectacles
de sala ara surt al carrer
a ensenyar-nos tots els
instruments que és capaç
de tocar, però… els tocarà
tots alhora? De veritat?

19 h Actuació de
PROJECTE NIN-YO amb
l’espectacle Cabaret
Una proposta fresca,
divertida i única! Mostra de
les inquietuds artístiques
en clau de cabaret dels
joves de l’espai de creació
per als joves adherits a
l’Espai Jove Can Bacardí,
dirigit pels seus formadors
en circ.

ajuntament.barcelona.cat/lescorts

