Dissabte 25

de maig

Dins dels actes de la 1ª Mostra d’Art Jove:

18:30 Parc del Turonet
Ambizurdos
presenta

“Pasing y vean”

Dilluns 27 i Dimarts 28 de maig

Divendres 31 de maig
Presentació del festival als joves:
Institut Thalassa

Escola Marina
Escola Salvador Espriu
tallers de circ

Escola Bressol "Els Montgatets"
animació amb la “Peca Ploramiques”

11:00 a 13:00 Parc de la Riera d’en Font
Tallers de circ per a nens i nenes
trapezi, malabars, funambulisme, equilibris...

Hotel Iocandi
presenta

Esquerdes
Què queda a l'espai buit que separa dues peces que no
encaixen? Un home i una dona es troben en un espai atemporal.
Ella corre, escapa? Ell és allà. Només cal moure
una peça per començar un joc qualsevol."
Número de circ on convergeixen dos elements
molt dispars: una escala d'equilibris i un trapezi.

Estropicio
Presentació del festival a les escoles:

Dissabte 1 de juny

presenta

Entropia
Una trobada fugaç, dues energies senten la necessitat de
començar un viatge cap al no-res. Aquest viatge gira entorn la fragilitat
del seny. Els desequilibris psícquics dels personatges converteixen
l'escena en un joc caòtic en el que es desenvolupa un estira i arronça que
els porta a situacions absurdes en les que projecten els seus impulsos i
passions efímeres.

18:00 Escola Marina
Taller de circ per a persones amb diferents capacitats
Amb la col·laboració de l’Associació Aspamoti

18:30 Plaça dels Segadors
David Batlló
presenta

“Tararear”, música per als ulls, és una peça solista a capela on es
combinen els malabars de rebot, el claqué i la veu.

18:45 Plaça dels Segadors
Estropicio
presenta

“Vísteme despacio” Peça que reflexiona al voltant dels desequilibris,
tan fisics com psiquics. Els personatges els coneixen i no els amaguen.
Intentant trobar l`equilibri jugaran amb tot el que tenen al seu voltant:
roba,trapezi i els seus propis cossos.

19:00 Plaça dels Segadors
La Mano Jueves
presenta

"Ricky, el Profesor de tenis"

Arriba a Montgat la tretzena edició del festival de circ CURTICIRCKIT amb
molta força. Aquest any avancem la primera actuació de circ dins de la 1ª
Mostra d’art jove que organitza la regidoria de Joventut i també com a
novetat organitzem un taller de circ per a persones discapacitades però on hi
podrà participar tothom qui vulgui .
El programa però continuarà oferint també els tallers a les escoles, espectacles
de circ al carrer durant tot el cap de setmana, l’exposició d’imatges del festival
de circ de tots aquests anys i sobretot la re gala del dissabte a la nit amb artistes
de diferents contrades que ens faran gaudir d’un cap de setmana ple de circ.
Amb les propostes artístiques de Cronopis i el treball transversal de les regidories de Cultura, Ensenyament, i Joventut us presentem aquesta nova edició
del CURTCIRCKIT que un any més i ja en portem tretze, omplirà Montgat de
bon rotllo i circ.
Esperem retrobar-nos amb tots vosaltres i que gaudiu del festival de circ
CURTICIRCKIT.

Diumenge 2 de juny

Dissabte 1 de juny
La Gala del Curtcirckit

al pavelló municipal

21:00 Obertura de portes
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.

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

22:00 Re-Gala de circ 2013
Jorge Albuerne presentarà la Gala i comptarem amb l’acompanyament
musical de Il Xef Malatesta.

SALUT I CIRC

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

Rosa Funtané
Regidora de Cultura, Educació i Consum
organitza:
AJUNTAMENT
DE MONTGAT

amb la col·laboració:

Nacho , Equilibris /manipulació
Jelen, malabars
Alexander Weibel, Corda fluixa
Morosof, portor coreà
Balagans, bàscula i verticals
Ingrid, Suspensió capilar
Antoine, malabars i clown
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

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

Psirc
presenta

”Acrometria”
És poesia d'objectes, amb una base consolidada de tècniques de circ. Crear en escena escultures a partir d’un vocabulari escènic propi, interdisciplinari. Fent ús de l'acrobàcia, la perxa xinesa, la
dansa, la manipulació d’objectes i els malabars.
Acrometria, un espai on es troben tres persones
atrapades, abandonades d'una realitat de vegades
inexistent, no se sap des de quan, ni tampoc si
algun dia podran sortir ...
Entre elles, creen noves geometries humanes, un
nou llenguatge per sobreviure i entendre tot allò
que els envolta, acceptant l'existència d'infinites
realitats.
Un triangle creat per persones abandonades del
món, on es troben diagonals pensatives, punts
silenciosos, perpendiculars misterioses, cercles
infinits d'existències perdudes situades enmig del
no-res ...
AJUNTAMENT DE MONTGAT

