Centre Cívic Parc Sandaru

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
SALA SANDARU
Tardor 2018

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

PROGRAMACIÓ CULTURAL
SETEMBRE

Dilluns 17 · 19 h · Fòrum Cinema

G

Dijous 27 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de Maria Heredia i José Quevedo

D

OCTUBRE
Dijous 4 · 20 h · Dijous Flamencs Col·loqui Niño de Elche & Pedro G. Romero

G

Divendres 5 · 20.30 h · Mostra’T “Llançament” de Cia. La Llarga

P

Dijous 11 · 20 h · En Concert “Camino” de Yexza Lara

P

Dilluns 15 · 19 h · Fòrum Cinema

G

Dimecres 17 · 20 h · Casa Amèrica Música Gustavo Ripa (URU)

P

Dijous 18 · 20 h · Dijous Flamencs Concert Dani de Morón

D

Divendres 19 · 20.30 h · Mostra’T “Maria Antonieta” d’Analía Puentes i Camilo Zaffora P
Diumenge 21 · 11.30 h · Petit Sandaru “Ricky, el porfesor de tenis” Cia. La Mano Jueves G *
Dijous 25 · 20 h · Dijous Flamencs Concert M. Martínez, T. García i P. Barragán D
Divendres 26 · 20.30 h · Mostra’T “Blink” Cia. La Carbonara

P

Dimarts 30 · 20 h · Escènic “Hasta agotar existencias” de Verónica Navas

G

NOVEMBRE

Dimecres 7 · 18.45 h · Sandaru va al teatre “Els Jocs Florals de Canprosa”

*

P

Dijous 8 · 20 h · Dijous Flamencs Concert Israel Fernández i Joni Jiménez

D

Diumenge 11 · 11.30 h · Petit Sandaru “Petits Prínceps” Cia. Mumusic Circus

G

Dilluns 12 · 19 h · Fòrum Cinema

G

Divendres 16 · 20.30 h · Mostra’T “Fràgils” de Juls Valls

P

Dijous 22· 20 h · Dijous Flamencs Concert Laboratoria – Flamenco Project

D

Dijous 29 · 20 h · Dijous Flamencs Col·loqui “Mujeres mutantes” Belén Maya & Silvia Cruz

G

Divendres 30 · 20.30 h · Mostra’T “Assassines” Cia. La Flor Innata

P

*

DESEMBRE
Diumenge 2 · 11.30 h · Petit Sandaru “La Festa del Temps” Cia. Xiula

P
G

Dilluns 10 · 19 h · Fòrum Cinema

G

Dijous 13 · 20 h · Dijous Flamencs Concert A. Marín, S. Falcón, S. Gutiérrez i D. Suárez

D

Divendres 14 · 20.30 h · Mostra’T “Patró” Cia. La Gata Borda

P

Dissabte 15 · 19 h · Escènic “Conseqüènices” Cia. Moveo

G

Diumenge 16 · 19 h · Cloenda Mostra’T Entrega de premis

G

*

*

Dimecres 19 · 18 h · Si fa fred, juguem al Parc! “30 elefants sota un paraigua” G *
P

LLEGENDA
G Gratuït

P Pagament

T Taquilla inversa

D Pagament / Gratuït per soci SFB el Dorado

Activitat ARTS ESCÈNIQUES
Activitat FAMILIAR
Activitat MÚSICA
Activitat CONFERÈNCIA
Activitat DOCUMENTAL

* Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

A la Sala Sandaru ens agraden les arts escèniques
contemporànies, la música, els documentals, els cinefòrums
i els espectacles familiars, treballem a diari per oferir-te una
programació variada estable i de qualitat.

MÚSICA

Dijous Flamencs presenta
Concert de Marina Heredia i José Quevedo “Bolita”

Dijous 27 de setembre a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Marina Heredia és una de les veus femenines més poderoses
del flamenc actual. Filla i néta d’artistes flamencs, la cantaora
granadina va treure el cap molt aviat als escenaris de la mà del
seu pare, el cantaor Jaime Heredia “El Parrón” recorrent des
de llavors els escenaris de mig món. La seva llarga experiència
cantaora, els seus coneixements musicals i les seves
inquietuds personals l’han portada a col·laborar en infinitat
de projectes i a experimentar aventures artístiques que sovint
traspassen les fronteres de la interpretació flamenca.
José Quevedo “Bolita” té una llarga trajectòria com a
guitarrista d’acompanyament. Sol·licitat pels més grans
artistes del gènere, treballa des de fa anys amb Marina
Heredia, amb la qual ha col·laborat en infinitat d’escenaris
i estudis de gravació.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

CONFERÈNCIA

Dijous Flamencs presenta
Col·loqui amb el Niño de Elche & Pedro G. Romero

Dijous 4 d’octubre a les 20 h
Gratuït

Pedro G. torna a la Sala Sandaru per a entaular un col·loqui
amb Francisco Contreras Niño de Elche un altre enfant
terrible del flamenc i del panorama musical. Al Niño de Elche el
coneixem d’anteriors visites a El Dorado SFB, magnífic cantaor
que representa, a dia d’avui, una de les veus més rebels i
imprevisibles del paisatge flamenc. El tema del col·loqui serà
el recent treball discogràfic del cantaor “Antologia del cant
flamenc heterodox”, editat sota la direcció artística de Pedro
G. Romero i la producció de Raúl Fernández Refree.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta

“Llançament” - teatre de text Cia. La Llarga
Divendres 5 d’octubre a les 20.30 h
Preu: 6 € amb consumició

Dues actrius i un músic ens expliquen una
història en directe per la ràdio:
Una cita a través d’una app de mòbil en un
bar del barri de Sants de Barcelona. Dues
noies que, a mesura que parlen i es coneixen,
descobreixen que tenen més en comú del
que s’esperaven.
Reflexionem sobre el dret a l’habitatge i el
paper del funcionariat.

Dramatúrgia
Oriol Morales
Direcció
Dani Serra
Intèrprets
Laura Porta
Guillem Riera
Rebecca Alabert
Producció
Executiva
Marià Llop
Espai Sonor
La Llarga
Arranjaments
Musicals
Guillem Riera
Escenografia
Juli Sanjuan
Fotografia
Mònica Quintana
Vídeo
Montse Planas
Podcast
Ràdio Sarrià
Disseny i
l·luminació
Txema Alabert

MÚSICA

En Concert persenta

“Camino” de Yexza Lara
Dijous 11 d’octubre a les 20.30 h
Preu: 10 €
Veu
Yexza Lara
Flauta alta
Pablo Selnik
Guitarra
Octavio Hernández
Contrabaix
Alejandro Tamayo
Percussions
Juan Berbin

CAMINO és el nou àlbum de Yexza Lara, un disc produït al
costat de Josema Martín i Sebastian Merlin (Coproductor
de Jorge Drexler en l’àlbum guanyador del Grammy Llatí
‘Bailar en la cueva’). Amb un repertori de cançons originals
inspirades en els bells paisatges de Tenerife i en la música
afroveneçolana.

MÚSICA

Casa Amèrica Catalunya Música
Gustavo Ripa (URU)

Dimecres 17 d’octubre a les 20 h
Preu: 5 €

Gustavo Ripa és un músic, guitarrista i compositor de
l’Uruguay. Va ser integrant dels grups Rumbo y Canciones
para no dormir la siesta la dècada dels 80. Va formar part de
la banda acompanyant a diversos artistes importants del
seu país. A partir del 2010 ha tingut una destacada carrera
solista, havent publicat tres discos. També s’ha destacat com a
investigador i docent en l’àrea de la musicoteràpia.

Organitza Casa Amèrica Catalunya

MÚSICA

Dijous Flamencs presenta
Concert de Dani de Morón

Dijous 18 d’octubre a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Daniel López Vicente va publicar només fa uns mesos el disc
titulat “21” que no és altra cosa que un homenatge al cant i al
toc d’acompanyament, una antologia d’estils on el guitarrista
dialoga amb el seu instrument juntament amb algunes de les
veus més representatives del flamenc actual.
El guitarrista nascut a Sevilla però criat a Morón de la Frontera
va començar molt jove acompanyant a les penyes i va
marxar molt aviat a Sevilla per aprendre la disciplina i l’art de
l’acompanyament al ball de la mà de Matilde Coral. A partir de
llavors s’inicia una carrera que el porta a treballar amb Antonio
Canales, Javier Latorre i Manuela Carrasco entre altres
artistes compaginant la seva feina amb la guitarra de concert
i aprofundint en el seu coneixement de l’harmonia, la tècnica i
la composició.

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta

“Maria Antonieta” - teatre de text d’Analía Puentes i Camilo Zaffora
Divendres 19 d’octubre a les 20.30 h
Preu: 6 € amb consumició
Direcció
Jessica Walker
Dramaturgia
Analía Puentes
Camilo Zaffora
Actriu
Analía Puentes
Assistència
tècnica
Catalina Calvo
Construcció de
mobiliari
Jorge Gareis
Fotografia
Ulises Fontana
Audiovisuals
Bruno Zaffora

Versió lliure del text “María Antonieta” de
Stefan Zweig.
Filla petita de l’emperador austríac Franesc
I i Maria Teresa, Maria Antonieta va ser una
dona lliure en una època turbulenta. La van
casar amb 14 anys amb l’hereu al tro de
França. Va ser un matrimoni polític destinat a
unir els Borbó i els Habsburg, les dues famílies
més antigues de la monarquia europea.
L’obra relata la seva turmentosa arribada a
Versalles, la frustració davant la fredor de la
seva parella, l’apassionada aventura amb el
compte Von Fersen, la caiguda en desgràcia
per l’onada de l’aixecament popular i el seu
judici i execució el 1793.

Espectacle en
castellà

FAMILIAR

Petit Sandaru

Ricky, el profesor de tenis -teatreCia. La Mano Jueves

Diumenge 21 d’octubre a les 11.30 h
Gratuït*

Intèrpret
José Luís Redondo
Creat i dirigit
Walter Velázquez
Cia. La Mano Jueves

A pilotes no el guanya ningú. Ni a guapo, ni a simpàtic... O
això és el que ell creu. I el que ens vol fer creure amb un joc,
potser estrambòtic però efectiu, que combina acrobàcies,
piruetes i humor, molt d’humor. Melena rossa al vent,
samarreta ben ajustadeta per marcar els quatre músculs que
encara li aguanten al seu lloc, Ricky ha decidit que encara no
ha arribat el moment de llançar la tovallola. Aquest Travolta
de les raquetes vol seguir explotant els dots que creu que la
naturalesa li va concedir –és a dir, el seu cos i la seva capacitat
per tocar les pilotes– i decideix tornar a les pistes de tenis on
va regnar ja fa molts anys.
*Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

MÚSICA

Dijous Flamencs presenta
Concert de Tomás García, Marcos Martínez
i Pedro Barragán

Dijous 25 d’octubre a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

El cantaor Marcos Martínez format al Taller de Músics, té una
àmplia experiència en el cant d’acompanyament al ball i ha
treballat en tablaos com El Cordobés.
Tomás García va ser també protagonista l’any passat del
Concurs Talent Flamenc que organitza la Fundació Cristina
Heeren en fer-se amb el Tercer Premi del Cant per Soleá i el
Primer Premi del Cant per granaínas.
Pedro Barragán guitarrista format al conservatori superior de
música del Liceu de Barcelona sota el mestratge de Manuel
Granado i a la Fundació Christina Hereen de Sevilla, on
actualment resideix.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta

“Blink” - teatre de text Cia. La Carbonara
Divendres 26 d’octubre a les 20.30 h
Preu: 6 € amb consumició
Autor
Phil Porter
Companyia
La Carbonara
Direcció
Joan Xancó
Intèrprets
Jaume Forés
Mar Solà
Traductora
Pau Jimfer
Escenografia
i il·luminació
Ivet Garriga
Producció
Clara Giménez

Blink és un conte d’amor disfuncional protagonitzat pel
Jonah i la Sophie. És disfuncional perquè no és la història
protagonitzada pels dos herois que ens presentaven a
l’escola. No hi ha ni prínceps ni princeses, només dos individus
solitaris i molt reals immersos a la ciutat de Londres que
xocaran entre si. En aquest moment, una història molt tendre,
molt delicada i inquietantment divertida apareixerà com per
art de màgia a les seves vides. El moment en què en Jonah,
un noi provinent del món rural que s’acaba de mudar tot sol
a la ciutat, rep un sobre amb un monitor per bebès a nom de
“llogater” les coses canvien en el seu dia a dia. A l’altra banda
de la pantalla hi trobem permanentment la Sophie, una noia
que serà furtivament observada a totes hores a partir d’ara.

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic assaig obert

‘HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Ensayando para que la muerte de mi madre no me pille
desprevenida’ de Verónica Navas - teatre de text -

Dimarts 30 d’octubre a les 20.30 h
Gratuït
Autoria
Verónica Navas
Ajudantia de direcció
Ona Sallas
Mirada externa
Anna Perez
Agustina Basso
Maria Garcia
Disseny d’il·luminació i
Ajudantia d’espai escènic
Oriol Corral
Imatge promocional
Verónica Navas
Producció
Verónica Navas

Què se li pot fer a una mare quan ja està morta? I què se li pot
dir? I què ens podem permetre sentir davant la seva mort?
I com ens emocionarem? I què ens direm? I, quan la nostra
mare estigui morta, seguirà estant o haurà desaparegut per
sempre? Seguirà amb nosaltres? Seguirà en nosaltres? En els
detalls que ens fan com som? Verònica Navas Ramírez s’ha
proposat donar resposta a aquestes i altres qüestions sobre
les relacions entre mares i filles i sobre com aquesta relació
marca la nostra identitat, la nostra manera de ser i afrontar
allò que ens passa, en un espectacle que ho és malgrat que
tingui l’aparença d’una conferència. Però les paraules cada cop
seran menys. I les imatges, cada cop, més poderoses.
Dins el Cicle de Tots Sants

ARTS ESCÈNIQUES

Sandaru va al teatre

anem al TNC a veure l’espectacle

“Els Jocs Florals de Canprosa” de Santiago Rusiñol
Adaptació i direcció Jordi Prat i Coll - teatre musical -

Dimecres 7 de novembre a les 18.45 h
espectacle a les 19 h
Preu especial Sandaru: 10€ (entrades limitades)

L’escàndol que va provocar aquesta paròdia dels Jocs Florals
l’any 1902 va ser excepcional. L’obra denunciava l’idealisme
exaltat d’un certamen que s’havia convertit en vehicle
propagandístic del nou catalanisme, i posava de manifest la
gravetat de les nombroses tensions que recorrien la societat
catalana. Un segle després, la lucidesa de Santiago Rusiñol
encara ens interpel·la... en forma de musical esbojarrat.
Cal comprar l’entrada prèviament via
info@ccparcsandaru.cat o al taulell del
22 al 31 d’octubre

MÚSICA

Dijous Flamencs presenta
Concert Israel Fernández i Joni Jiménez

Dijous 8 de novembre a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Israel Fernández acoloreix els cants amb un timbre genuí
i ple d’emoció, demostrant en cada interpretació domini
dels estils, fondària i afinació. Malgrat la seva joventut, ha
compartit escenari amb artistes molt reconeguts. Amb
la mateixa naturalitat amb què va donar els seus primers
passos en el flamenc, s’acosta a altres universos, amb el
convenciment que el flamenc no és un art tancat sinó que
està obert a totes les músiques perquè “el flamenc enriqueix
tot el que toca”.
Joni Jiménez nascut i criat en un ambient flamenc es va fer
professional gairebé sense pensar-ho, de manera natural. Fill i
nét dels guitarristes Ángel Jiménez i Vargas Araceli, és també
nebot - nét de Rafael Farina i cosí de Diego el Cigala.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

FAMILIAR

Petit Sandaru

Petits Prínceps - circ Cia. Mumisic Circus

Diumenge 11 de novembre a les 11.30 h
Gratuït*

Direcció
Intèrprets
Clara Poch
Marçal Calvet

Ser el rei i la reina d’un territori construït amb bidons que
s’enlairen i que rodolen, que són cases i aixoplucs, balancins i
gronxadors. I acollir prínceps, petits prínceps que són sempre
els més grans. I amb ells cantar. I tocar el violí. I fer acrobàcies.
I equilibris. I jugar. I somiar. I fer castells en l’aire i omplir de
torres de guaita aquest petit país que tant s’assembla al de
la infància. No cal que passi res perquè succeeixin moltes
coses. No cal córrer. No cal ni impressionar ni pressionar. Els
espectacles de la companyia de Clara Poch i Marçal Calvet,
Mumusic Circus, entén pensats per deixar-se anar, per gronxar
els menuts amb imatges i melodies, amb jocs i poesia, per
acaronar-los amb tendresa.
*Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta

“Fràgils” - teatre de text de Juls Valls
Divendres 16 de novembre a les 20.30 h
Preu: 6 € amb consumició

“Fràgils” és un espectacle de petit
format sobre l’autosuperació que
despulla i exposa la realitat de
personatges joves, invàlids i cecs
davant la seva realitat. Personatges
bloquejats i MUTILATS davant la
cruesa de la seva veritat i humanitat.
“Fràgils” és un espectacle de creació
original que neix a partir de la
NECESSITAT d’escupir a la cara dels
espectadors la FRAGILITAT del ésser
humà, sotmesa a ser empassada.

Direcció
Juls Valls
Irene Hernández i Cuxart
Creació
Juls Valls
Intèrprets
Àlex Gilabert
Anna González
Ariadna Peñarroya
Arlet Valls
Juls Valls
Neus Montané
Escenografia
Juls Valls
Vestuari
Juls Valls
Disseny de llums
Juls Valls
Àlex Gilabert
Fotografia
Raquel Maes
Producció i creació
Juls Valls
Co-producció
Gemma Lax

MÚSICA

Dijous Flamencs presenta
Concert Laboratoria – Flamenco Project
Aina Nuñez, Anna Colom, Cristina López i Isabelle Laudenbach

Dijous 22 de novembre a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

LABORATORIA és una proposta escènica de música i dansa,
en què quatre dones reflexionen a través del flamenc sobre la
condició femenina, o dit per elles mateixes:
“Laboratoria és un projecte multidisciplinari que pretén ser un
canal d’experimentació per a quatre dones que comparteixen
el flamenc com a llenguatge comú i que a més de dialogar amb
ell, pretenen transcendir-lo. La gènesi d’aquest laboratori és
la feminitat i sobre aquesta condició tan nostra, reflexionem i
creem. “

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

CONFERÈNCIA

Dijous Flamencs presenta
Col·loqui Mujeres mutantes per Belén Maya & Sílvia Cruz

Dijous 29 de novembre a les 20 h
Gratuït

Belén Maya García filla de la bailaora Carmen Mora i del
bailaor Mario Maya, dos noms històrics en el flamenc, té
al darrere una trajectòria artística d’excepcional riquesa i
diversitat, captivant amb els seus espectacles als públics
més heterogenis. Flamenca per naturalesa, Belén ha tingut
una formació multidisciplinària, estudiant i investigant
permanentment llenguatges i elements creatius de diferent
índole i procedència.
Ara, no ve a ballar, sinó que interpel·lada per la periodista
i escriptora Sílvia Cruz, parlarà de flamenc i de dones en el
flamenc.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta

“Assassines” - teatre de text Cia. La Flor Innata
Divendres 30 de novembre a les 20.30 h
Preu: 6 € amb consumició

Assassines ens parla d’un món
de dones, del món de les dones
d’avui en dia i de com s’ha arribat
fins al moment actual. L’obra,
que formalment no deixa de
ser una comèdia-cabaret, ens
exposa els trets més característics
de la feminitat actual, tot crisi i
disseccionant-los fins al punt on
l’anàlisi perd sentit. Tot això enmig
de cançons, monòlegs, assassinats
i bolsos de Louis Vuiton.

Autora
Núria Vizcarro
Director
Joan M. Albinyana
Actrius
Mar Esteban
Agnès Esquerra
Padi Padilla
Música i Direcció musical
Miquel Esquerra
Arranjaments
Joan Cot

FAMILIAR

Petit Sandaru

La Festa del Temps - música Cia. Xiula

Diumenge 2 de desembre a les 11.30 h
Gratuït*
Creació
Xiula
Text
Rikki Arjuna
Lletra i música
Xiula
Músics
Rikki Arjuna
veu i guitarres
Jan Garrido
veu i bateria
Adrià Herèdia
baix i veus
Marc Soto
guitarra i veus
Disseny artístic i
ombres en directe
Mariona Tolosa

Qui no ha somniat a enfilar-se a alguna de les muntanyes del
massís de l’Himàlaia fins a arribar a tocar dels núvols? Avui ho
farem. Pujarem fins a un cim situat a 5.472 metres per sobre
del nivell del mar. I pujarem cantant i xiulant. El camí serà una
festa i quan arribem en farem una altra, una de ben grossa,
La festa del temps. I cantarem cançons que segur coneixeu,
cançons que expliquen allò que ens passa i com ens fa sentir,
cançons que exploren les nostres emocions i ens ajuden a
créixer com a persones.
I com saben que els viatges acompanyats sempre són més
divertits, els Xiula us en conviden a un que pot arribar a ser un
dels grans viatges de la vostra vida. Els hi acompanyem?
*Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

MÚSICA

Dijous Flamencs presenta
Concert de Andrés Marín, Segundo Falcón,
Salvador Gutiérrez i Daniel Suárez

Dijous 13 de desembre a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Andrés Marín Vargas és sens dubte un dels artistes amb més
empremta de la dansa actual. Coreògraf i ballarí, la seva obra
neix sempre des d’un sentir flamenc que allarga la mirada
per explorar nous conceptes estètics i narratius. Fill del
bailaor i professor de ball Andrés Marín i de la cantaora Isabel
Vargas, va començar a ballar amb quatre anys a l’escola dels
seus pares. A principis dels noranta, i ja com a professional,
comença a ser requerit com a bailaor solista i com a coreògraf
fundant la seva pròpia companyia el 2002. A partir d’aquí, les
seves creacions han recorregut amb èxit els principals circuits
internacionals d’arts escèniques i dansa contemporània.
Innovador, audaç, lliure. Andrés Marín pertany a aquesta
generació d’artistes flamencs, (cantaores, bailaores,
guitarristes, músics ...) que ballen, canten, toquen i dissenyen
cada espectacle des de la curiositat i la llibertat creativa,
ampliant els horitzons del flamenc i fent-ho cada dia més ric i
universal.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta

“Patró” - teatre de text Cia. La Gata Borda
Divendres 14 de desembre a les 20.30 h
Preu: 6 € amb consumició

Una banda de traficants elimina
el seu cap i Àgave pren el seu lloc.
Aquest moviment desencadena una
espiral d’ambicions, enveges i lluites
pel poder que aniran més enllà de la
dialèctica. Les lleialtats tenen un preu,
la vida també.

Autor
Antoni Veciana
Direcció
Ester Cort
Ajudant de direcció
Isaura Slavestova
Lluita escèncica
Adrià Díaz
Escenografia
Ester Cort
Llums
Far López
So
Pau Ferran
Interpretació
Josué Andreu
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ARTS ESCÈNIQUES

Escènic presenta

“Conseqüènices” - dansa Cia. Moveo
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Algú que cau i algú que l’agafa. Algú que s’apropa i un
altre que s’aparta. Algú que es deixa anar i un altre que el
troba o que en fuig, o que l’acarona, o que se’l mira o que,
simplement, està. I tot a ritme ràpid, perquè qui no corre és
que s’està quiet i qui s’està quiet no surt a la foto en aquesta
societat que rendeix culte a la velocitat. I tot això en un
espectacle que camina per aquest llindar cada cop més estret
que separa la dansa contemporània del teatre per acabar
definint un territori compartit on només importa el moviment.
*Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

ARTS ESCÈNIQUES

Cloenda Mostra’T
Entrega de premis

Diumenge 16 de desembre a les 19h
Gratuït

El Mostra’T és un cicle d’exhibició en format concurs, on sis
companyies mostraran el seu espectacle alguns divendres
entre octubre i desembre del 2018.
Públic i jurat tindran l’oportunitat de dir la seva a la urna del
Mostra’T, després de cada espectacle. Finalment, el dia 16 de
desembre, a la Gran Gala de cloenda, sabrem quines són les
companyies i els espectacles guanyadors d’aquesta nova
edició durant una vetllada plena de sorpreses on hi esteu tots
convidats, no us ho perdeu!

FAMILIAR

Si fa fred, juguem al Parc!

“30 elefants sota un paraigua” - dansa Cia. La Petita Malumaluga

Dimecres 19 de desembre a les 18 h
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30 elefants sota un paraigua és un espectacle pensat per
a agosarats aventurers disposats a endinsar-se en un món
on tot està per descobrir i on cada descobriment és el
millor regal. 30 elefants sota un paraigua és un espectacle
del qual només gaudiran els exploradors intrèpids, aquells
que, llanterna en mà i guiant-se per la brúixola dels seus
sentiments, acceptin enrolar-se a bord d’un vaixell carregat
d’imatges, colors, sons, jocs, músiques, danses... Un vaixell
ple de màgia. 30 elefants sota un paraigua és un espectacle
adreçat als més petits entre els petits, perquè ells són els
exploradors més valents i amb més món per descobrir.
Estàs disposat a pujar al vaixell de La Petita Malumaluga?
*Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

