Març
Març

Abril
Abril

Cia Txo Titelles presenta:
Circ-Cabaret Armando Rissotto

13|03 diumenge
18:00 h
Espai: Teatre Pare Casals
Preu: de 3 a 12 anys 5€
a partir de 13 anys 8€
Venda anticipada d’entrades al punt
d’informació

Apte per a tots els públics
Petit homenatge al “circ” i a les “varietats”.
Espectacle de creació dirigit al públic familiar. Els personatges desfilen per la
pista mostrant les seves habilitats, proeses i rareses, genialitats i destreses.
Aquesta desfilada és presentada i amenitzada per una còmica i caricaturesca veu en off. El ritme de l’espectacle passa de tranquil, a animós, trepidant
ma non troppo, allegreto, relaxant, sempre marcat pel caràcter i energia de
cada un dels seus protagonistes. Seguint la línia de treball de la companyia, el
Circ-Cabaret Armando Rissotto està farcit d’invents i mecanismes, barrejats
amb tendresa, màgia i poesia.

II Festival Mots Lliures

La segona edició de Mots Lliures, organitzada per Sant Esteve Solidari, posa en
el punt de mira les altres sobiranies. Si el primer any, sota el títol “El país que
volem”, reflexionàvem sobre el conjunt de l’edificació, la república que volem
construir, el 2016 parlem dels fonaments sobre els quals l’hem d’alçar. És per
això que Mots Lliures 2016 es titula “Conquerim les sobiranies!”: la sobirania
econòmica, financera, energètica, política, etc. que han d’informar una nova
societat marcada per l’imperatiu de la justícia social.

01|04 divendres
21:30 h

02|04 dissabte
18:00 h

Projecció del documental
No estamos solos

Taula rodona:
Conquerim les sobiranies!

Espai: Teatre Pare Casals
Apte per a tots els públics

Espai: Teatre Pare Casals
Apte per a tots els públics

Recull la lluita de diferents col·lectius des del 15M a diferents llocs de
l’Estat.
El comentarem amb el director,
Pere Ventura, i amb la Mercè Pidemont, advocada i activista pro-habitatge.

Cinc autors presentaran els seus llibres i parlaran de com conquerir les
sobiranies que han de fonamentar
una nova societat: Jordi Calvo, president del Centre Delàs d’Estudis per
la Pau, i autor de Banca armada versus banca ètica; Juan Del Río, autor
de Guia del movimiento de transición;
Ramon Sans, autor de La darrera
oportunitat. La transició energètica
del XXI; Xavier Teys, autor de Cómo
cambiar el mundo con tu dinero, i el
col·lectiu Taifa, que presentarà l’Informe d’alternatives.

Abril
Abril

02|04 dissabte
21:30 h

03|04 diumenge
12:00 h

Recital de poesia
Com elles,

Presentació del llibre:
Otegi, la força de la pau

Espai: Teatre Pare Casals
Apte per a tots els públics
Amb dramatúrgia de Sebastià
Portell i amb recitacions d´Odile Arqué, Marc Romera i Mireia
Vidal-Conte, Com elles és un viatge
a l’interior dels versos de les millors
poetes internacionals des de començament del segle XX.
Sobirania del text i la independència
de pensament a través de la paraula
poètica.
«Però del que m’’he anat adonant és
que LES poetes que m’entusiasmen
(i que jo considero d’una alta qualitat
literària) no són tan conegudes com
ELS poetes que m’entusiasmen (i que
per mi són del mateix alt nivell). No
són tan conegudes, no són tan celebrades, no estan tan referenciades en
volums de crítica literària diversa.»
(M. Vidal-Conte)

II Festival Mots Lliures

II FestivalMots
MotsLliures
Lliures
Festival

Espai: Teatre Pare Casals
Apte per a tots els públics
Antoni Batista (autor) i David Fernández (prologuista) ens presenten
la seva obra, un llibre que comença
amb una significativa cita de Bertolt
Brecht: «Si tots diem no, la guerra
serà el passat i la pau el futur.»

03|04

Tots els actes es realitzaràn al Teatre Pare Casals
Tots els actes són aptes per a tots els públics

Dia

Hora | Acte

01|04

21:30h

divendres

L’Orquestra de la Bona Sort és una
orquestra semiprofessional formada íntegrament per persones amb
transtorns mentals de la Comunitat
Terapèutica del Maresme. La música i les actuacions en directe permeten als seus integrants un canal d’expressió i realització. L’Orquestra és
un exemple de l’aplicació de la musicoteràpia com a gran eina creativa.

Mercè Pidemont, advocada i
Pere Ventura, director del documental

02|04
dissabte

18:00h
Taula rodona sobre sobiranies: cada un dels
autors presenta el seu
llibre

Energètica: Ramon Sans
Financera: Jordi Calvo
Econòmica: Xavier Teys
Nou model econòmic: Col·lectiu Taifa
Transició: Del Río

Parades d’informació

Concert de L’orquestra de la
Bona Sort.

Espai: Teatre Pare Casals
Apte per a tots els públics.

Presentació i inauguració del festival.
activista pro-habitatge

diumenge
17:00 h

La música al servei de la integració
social.

Documental:
No estamos solos

Convidats

COOP57, Som energia, etc.

21:30h
Recital poètic:
Com elles

03|04
diumenge

Mireia Vidal-Conte, Odile Arqué i
Marc Romera

12:00h
Presentació del llibre
Otegi, la força de la
pau

David Fernández i Antoni Batista

17:00h
Documental:
Àngels a Berlín
i Concert

Orquestra de la Bona Sort, la música al
servei de la integració social

Abril
Abril

III Festival Internacional de Màgia Montseny
Brando i Silvana

Cia Mag Edgard presenta:
III Festival Internacional de Màgia Montseny

09|04

dissabte
17:00 h

Brando i Silvana de l’Argentina, amb
residència en Barcelona.
Mags professionals des de 1987.
El seu treball està basat en una
barreja de diferents disciplines artístiques: Teatre, Mim i Malabars amb
la Màgia. El seu acte d’escena
anomenat “El tahur i la florista”
Brando i Silvana

Raul Black

Inauguració de la gala
a càrrec d’ Enric Magoo
Taller de màgia
Espai: Davant del Teatre
Apte per a tots els públics
Mag Edgard

09|04 dissabte
19:00 h

10|04

III Festival Internacional
de Màgia Montseny

* PRIMERA SESSIÓ *

* SEGONA SESSIÓ *

Venda anticipada d’entrades al
punt d’informació

Kenris i Aurelia

diumenge
19:00 h

III Festival Internacional
de Màgia Montseny

Espai: Teatre Pare Casals
Preu per sessió: de 3 a 12 anys 5€
a partir de 13 anys 8€

Raul Black

Raul Black

Jaime Figueroa

Jaime Figueroa
Un espectacle on Jaime Figueroa, un mag amb diverses personalitats, ens fa viatjar pel món
del clown i de la màgia. A part
d’en Jaime Figueroa també acudirà l’afamat prestidigitador El
gran Fetuchinique, esperem que
no tingui cap problema amb les
seves difícils manipulacions.

Enric Magoo

Jaime Figueroa

Sota l’aparença d’un mag clàssic
vestit amb frac i barret de copa,
Enric Magoo fa un recorregut
màgic per les diferents especialitats existents en el món de
l’il·lusionisme, com són la màgia
còmica, la manipulació, la màgia general i d’altres.

Maig

Juny

Maig

Juny

III Festival Internacional de Pallasses

Cia Animal Religion presenta:
Sapiens Zoo

08|05

diumenge
19:00 h

Espai: Teatre Pare Casals
Preu: fins a 12 anys 8€
a partir de 13 anys 12€

El Circ Cric amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera acull la tercera edició del Festival Internacional de Pallasses per potenciar
un punt de trobada de la comicitat, amb una mirada femenina.

Inauguració del Festival
Cabaret Pallasses

Las Polis

03|06 divendres
21:00 h

04|06 dissabte
12:00 h

Espai: Circ Cric
Preu: 12€

Espai: Plaça de l’Església
Apte per a tots els públics

St. Esteve s’omple de pallasses

Venda anticipada d’entrades al punt
d’informació

Recomanat a partir de 8 anys
En moviment constant i suspesos en
el planeta Terra, un col·lectiu d’artistes exòtics s’inspiren en el misteri de
la natura per descodificar seva evolució. Allunyant-se de les influències de la gran civilització, han desenvolupat les qualitats físiques per
representar una constel·lació de circ
contemporani. Cerimònies, rituals,
jerarquies i tradicions que realcen
els codis de la vida grotesca humanoïde del segle XXI. Un aparador
d’acrobàcies i equilibris a ritme de
música clàssica i electrònica.

Venda anticipada d’entrades al punt d’informació, www.circcric.com i taquilla

Recomanat a partir de 12 anys
Pallasses arribades d’arreu conflueixen en un espectacle variat i
dinàmic, fent gala dels diferents personatges i personalitats que afloren
en el especial món de la comicitat
femenina. Universos diferents amb
un objectiu comú: riure-se’n d’elles
mateixes i provocar emocions.

Premi al millor espectacle de carrer al
Festival de Freiburg 2016
Dues dones policies apareixen, tot està
sota control. Procuraran mantenir ser
bones professionals i mantenir les formes, però la situació se’ls anirà escapant
de les mans fins al més absolut caos. Un
espectacle que no té per objectiu enriure’s de la policia sinó de dues dones que
busquen ser tan resistents i intocables
com el cos policial. Las Polis són: Marta
Sitjà i Fanny Giraud
9

Juny
Juny

Juny

III Festival Internacional de Pallasses

Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya 2011
Divertits, colpidors, subtils i intel·ligents. CIRC i TALENT en majúscules. El
seu humor absurd i irreverent els fa tan
autèntics com inconfusibles. Han triat
els millors esquetxos dels últims anys i
els han combinat amb algunes novetats,
a l’estil de «the best of ...»
Comediants, músics i malabaristes.
Aquest trio atípic renova la figura del
clown gràcies a una poètica d’arrel surrealista que troba un equilibri entre la
modernitat i el classicisme. Ens mostraran una vegada més la bellesa de l’art del
pallasso.

Juny

III Festival Internacional de Pallasses

Los Excéntricos presenta:
The Melting Pot Pourri

Gardi Hutter presenta:
Joana la Valenta

04|06

04|06 dissabte
20:00 h

dissabte
18:00 h

(Catalunya / França)
Espai: Plaça Joan Serra a Sant
Esteve de Palautordera
Apte per a tots els públics

(Suïssa)
Espai: Teatre Pare Casals
Preu: 12€
Venda anticipada d’entrades al punt

Una bugadera desmesurada i malmesa d’informació, www.circcric.com i
somia amb grans accions heroiques i no taquilla
comptant amb enemics dignes d’ella, Joa- Recomanat a partir de 7 anys
na transforma el seu safareig en un grotesc camp de batalla. Sense gairebé cap
paraula, crea petits universos absurds
en què els seus personatges lluiten amb
gran valor - però en va – a la recerca de
la felicitat. La seva situació tragicòmica
s’exposa de manera despietada i cruel.
Gardi Hutter, una de les grans figures del
món dels pallassos, des de 1981 ha creat i
produït set espectacles, amb
els quals ha recorregut els teatres de tot
el món, amb 3.300 representacions en 30
països, fins al dia d’avui.
A tot arreu és rebuda amb entusiasme
tant pel públic com per la premsa.

Juny
Juny

Juliol

III Festival Internacional de Pallasses
El circ s’omple de pallasses
Matinal de pallasses
presentada per Sílvia Abril

05|06 diumenge
11:00 h
Espai: Circ Cric
Preu: adults 12€
nens 8€
Venda anticipada d’entrades al punt
d’informació, www.circcric.com i taquilla

Apte per a tots els públics
La popular actriu mataronina,
pallassa i reina de la paròdia, ens
conduirà amb el seu humor i bon
rotllo, una mostra d’espectacles a
càrrec de diverses pallasses, adreçada a tots els públics.

Juliol
El Musical
Oliver Twist

10|07 diumenge
19:00 h
Direcció: Albert Pueyo
Espai: Teatre Pare Casals
Preu: de 3 a 12 anys 5€
a partit de 13 anys 8€
Venda anticipada d’entrades al punt d’informació

Recomanat a partir de 9 anys
L’Oliver és un nen orfe que és expulsat de manera injusta de la institució on
viu. A partir d’aquest moment haurà de sobreviure sol. En aquesta nova etapa,
no exempta de dificultats, coneixerà diversos personatges que l’ajudaran, o bé
li complicaran l’existència. Tots ells formaran part de la seva història i d’ells
n’aprendrà i creixerà com a persona. La seva bondat i il·lusió per tirar endavant
faran que sempre acabi trobant el camí adequat.

Setembre Novembre
Setembre

Novembre

44ena Jornades Internacionals Folklòrikes de Catalunya

Cia Los Galindos presenta:
Maiurta

Karshiaka

18|09

diumenge
19:00 h

Espai: Teatre Pare Casals
Entrada Gratuita
Apte per a tots els públics

13|11 diumenge
19:00 h
Espai: Teatre Pare Casals
Preu: de 3 a 12 anys 5€
a partir de 13 anys 8€
Venda anticipada d’entrades al punt d’informació

Apte per a tots els públics
El conjunt “KARSHIAKA”, de la ciutat
de Skopje a Macedònia, és ric en valors artístics de nivell nacional i internacional. Inclou els artistes més virtuosos i ben coneguts de la regió de
Skopje, com ara; cantants, ballarins,
actors populars així com instruments
tradicionals de tambor i corda, acompanyats d’intèrprets de les cançons
folklòriques.

Petit circ de fusta i lona. Espectacle de modelatge plàstic i vivències. Una experiència musical de variabilitat
sonora. Circ d’entranya, suggeridor a viatjar a la pròpia
intimitat. Un divertiment poètic i acollidor per a tots
els públics.
Un espectacle fomentat en els valors de compartir i
de respecte, de relacions generacionals entre infants,
adults i la vellesa, que en el trajecte circular de la vida
torna al punt d’origen. Un homenatge a les ancestrals
cultures nòmades i als oficis artesanals. Elogi al desig
d’emocionar-se, aprendre i experimentar en llibertat,
posant en valor les possibilitats del individu.

