Dimarts 27 i Dimecres 28 de

maig

maig

Presentació del festival als joves:
Institut Thalassa

Dissabte 31 de

maig

11:00 a 13:00 Parc de la Riera d’en Font
Tallers de circ integrat per a nens i nenes

foto: Josep Aznar

Divendres 30 de

trapezi, malabars, funambulisme, equilibris...

18:30 Plaça dels Segadors
Gemma Palomar

Presentació del festival a les escoles:
Escola Marina
Escola Salvador Espriu

presenta

“Confessions” (perxa xinesa)

tallers de circ

Escola Bressol "Els Montgatets"
Ploramiques”

animació amb la “Peca

Max Calaf
presenta

“Anyday” pren el seu nom d'una jornada de la vida quotidiana
d'un personatge solitari. A mesura que l'espectacle es desenvolupa el
personatge viu una sèrie d'esdeveniments, des de moments molt absurds i
caigudes espectaculars, fins als trucs més increïbles.
Espectacle de circ contemporani de trampolí que s'ha creat amb
l’objectiu d’entretenir a tots el públics i que es desenvolupa a partir de la
tècnica circense, el teatre, el moviment, el joc i la complicitat amb el
espectadors que passaran de ser mers observadors a formar part del
propi espectacle.
Volem dedicar aquest espectacle a la memòria
d’en Ricardo Gallardo, per el seva la confiança i suport
per poder fer possible Anyday.

18:45 Plaça dels Segadors
Circo Afilado
presenta

“Crazy”A dalt d’un cable camina, corre i desafia la gravetat quan gira fora
de si. Prejudicis fora, potser l’equilibri que busquem no ens cal perquè, si n’hi
ha d’haver algun, ell ja el troba penjat d’un fil. Amb un humor àcid i una
cuidada tècnica dalt del cable Martí ens presenta un espectacle que no ens
permetrà veure’l des de la distància, millor així.
19:00 Plaça dels Segadors
Botproject
presenta

"Collage" Acrobàcies, equilibris, salts que desafien la gravetat, manipula
ció d'objectes i altres dosis d'enginy i humor són els elements de "Collage".
Un espectacle de trampolí per a tots els públics, ple de diversió.

Aquest any celebrem la 14ena edició del festival de circ CURTCIRCKIT a Montgat amb la mateixa força i il·lusió de cada any.
Les activitats de circ d’aquest 2014 arriben a Montgat la darrera setmana de
maig a tots els centres educatius públics del municipi i durant tot el cap de
setmana les actuacions de carrer estan adreçades a tots els públics.

Dissabte 31 de

Diumenge 1 de juny

maig

La Gala del Curtcirckit

al pavelló municipal

17:30 Pavelló municipal
Pista oberta dels alumnes
de l’Escola de Circ Rogelio Rivel

Com sempre, la re gala será el plat fort del festival i és aquí on cal destacar
el número de Nacho Ricci que ha estat Premi Especial del jurat du Cirque
de Demain, això si, sense desmerèixer a tots els altres artistas que de ben
segur ens faran gaudir d’una nit de dissabte plena d’emocions.

21:00 Obertura de portes

Amb la darrera actuació de diumenge amb Cabaret Pistolet, donarem
per tancat el festival de circ d’aquest any i ràpidament recuperarem forces
de cara la propera edició.

22:00 Re-Gala de circ 2013

19:00 Plaça d’Alcanar (Biblioteca Tirant lo Blanc)

El Gran Dimitri presentarà la Gala i comptarem amb l’acompanyament
banda del festival.

Circ Pistolet

L’emoció, el risc i les rialles ens ho oferiran els grans artistes :

”Cabaret Pistolet”

Per anar fent boca, podreu veure l’exposició de fotos de les 12 edicions anteriors.
I al bar us oferiran begudes fresques i entrepans boníssims.

Esperem que gaudiu tant com nosaltres d’aquests dies plens de circ a Montgat.
I sols em resta dir-vos: Salut i Circ!!!

musical de La

Rosa Funtané
Regidora de Cultura, Educació i Consum

Nacho Ricci, corda llisa
Trio Quàlamo, banquines
Circ a Peu, escala d’equilibri
Diegolow!, diábolos
Lotta & stina, rolabola
Judita Látigos, fuets
Animal Religion, acrodance

organitza:

amb la col·laboració:

Present, futur i passat conflueixen en un
espai on sis personatges naveguen per la història
del circ. Un espectacle fresc, variat il·lustratiu i
divertit, que es convertirà en un
aparador de com s’ha viscut el circ
a casa nostra des dels seus inicis al
segle XIX, fins arribar als nostres
dies.

Preu entrades:
general 3€
nens 2€
socis APCC 2€

Per a més informació:

www.curtcirckit.cat

Servei de bar
amb entrepans i begudes

AJUNTAMENT DE MONTGAT

presenta

Un recorregut històric ple
d’equilibris acrobàtics en col·lectiu
d’alt nivell tècnic, cèrcol aeri,
diàbolos, verticalisme, quadrant
coreà i equilibris acrobàtics de mà
a mà que faran vibrar grans i petits.
foto: Marta GC

