
Festival

Del 16 al 18 d’octubre 
de 2020

al carrer de Benavent 
i la plaça de les Ceràmiques Vicens



 Divendres 16  
ESCENARI MURAL 
17.30 h – Presentació 
del festival

18 h – Carman
Amb la companyia Javier Ariza.

Carman, és una comèdia de carrer  
protagonitzada per un showman i un seat 
600, un espectacle divertit per tots els 
públics. 

ESCENARI GRAN
19 h – Tulpa
Amb la 
companyia 
Somso Circ.
Tulpa és un 
aparell inno-
vador amb la 
capacitat de transformar els pensaments 
en realitat.

JARDINS TALLERS
Tallers de circ 
amb Cia.
La Jarra Azul
Un equip de joves 
amants del teatre i 
les arts escèniques 
compartiran la seva 
passió pel circ 
amb els joves dels 
nostres barris.
De 17 a 17.30 h
De 17.45 a 18.15 h
De 18.30 a 19 h

 Dissabte 17 
ESCENARI MURAL 
11 h – L’Atracció
Amb la companyia La intrépida.

Igor i Carmen, dos firaires que van de 
poble en poble buscant el lloc per muntar 
la seva atracció. 
Un espectacle on no hi ha fronteres entre 
la vida personal i la social.

ESCENARI GUINGUETA
12 h – Babo Royal
Amb la companyia 
Ganso.
Un imperi de 50 m2, 
un rei llunàtic i un 
trobador singular. 
Un petit territori on 
reina l’excentricitat. 

ESCENARI GRAN
13 h – Absurd

Amb la companyia 
Circ Vermut.
Espectacle de circ 
amb molt d’humor.
Circ esbojarrat i 
humor absurd, pensat 
i elaborat perquè 
gaudeixin totes les 
edats.

ESCENARI GUINGUETA
17 h – Espera
Amb la companyia EIA.
Un espectacle de circ 
que proposa al públic 
una experiencia artística 
propera que possibilita la 
participació de tothom.



ESCENARI MURAL
18 h – Peix
Amb la companyia Hotel Iocandi.
Un viatge 
metafòric cap a 
les profunditats 
humanes per 
buscar allò que 
ens fa continuar 
nedant, buscant, 
remant tot i la 
magnitud i la 
força imprevisible 
i sempre 
sorprenent de les 
onades.

ESCENARI GRAN
19 h – Homenaje
Amb la companyia En Diciembre.

Una tragicomèdia que viatja de la mort a 
l’amor i una dolça ferida que qüestiona 
al públic i el situa com a possible víctima.

ESCENARI GUINGUETA
20 h – Flow

Amb Dani 
Pulmon.
Dani Lleonart 
durant la seva 
trajectòria ha 
anat realitzant 
diferents treballs 
de human 
beatbox.
Productor 
musical, de 
l’espectacle Xiu 

Xiu, que s’estrena  en el Festival de la 
Llum de Barcelona el 2018. 

JARDINS TALLERS
Tallers de circ amb Cia. 
La Jarra Azul
D’11 a 11.30 h
D’11.45 a 12.15 h
De 12.30 a 13 h
De 13.15 a 13.45

De 17 a 17.30 h
De 17.45 a 18.15 h
De 18.30 a 19 h

 Diumenge 18  
ESCENARI GUINGUETA
11 h – Mdme Roulotte
Amb la companyia La Bleda.

Comencen les 
vacances. Arriba al 
lloc on creu que 
serà perfecte per 
passar el seus dies 
de relax.
Allà té una gran 

sorpresa: hi ha un munt de gent que 
l’espera i vol passar amb ella aquesta 
estona. 

ESCENARI MURAL
12 h – Back 2 classics
Amb la companyia Planeta Trampolí.

Planeta trampolí proposa un espectacle 
de llit elàstic fresc, proper i íntim , per a 
tota la família, on el circ més clàssic es 
fusiona amb cultures urbanes a través 
del ball, la música i l’art del Turntablism 
(scratch amb vinils). 



ESCENARI GRAN
13 h – Mentir lo mínimo
Amb la companyia Altagama.

Un viatge a 
l’essència al 
més pur, ple 
d’harmonia i 
expressivitat. Un 
espectacle en el 
que es subratlla 
l’experiència de 
l’espectador, 

convertint-lo en un propi espectacle.  

18 h – Cabaret Queer
Amb projecte Nin-yo.

Un espectacle circense de cabaret 
composat per número de clown, 
acrobàcies aèries, equilibris acrobàtics, 
màgia, etc. 

JARDINS TALLERS
Tallers de circ amb Cia. 
La Jarra Azul
D’11 a 11.30 h
D’11.45 a 12.15 h
De 12.30 a 13 h
De 13.15 a 13.45

De 17 a 17.30 h
De 17.45 a 18.15 h
De 18.30 a 19 h

Imprescindible fer reserva prèvia per a 
tots els espectacles i tallers al correu 
electrònic circorts@lapusa.com, 
indicant el nom, cognoms i telèfon 
de contacte de totes les persones 
assistents.

ajuntament.barcelona.cat/lescorts
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