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LR FIIIESTRR l{ou CIRC óo'. plsçn ruuilrßìtE¡tr
Música en directe, malabars, acrobàcies, aeris ihumor en una

frenètica i dìvertida història d'encontres i desencontres a ritme de

roc k & roll.
ÏOTS ELS PúBLES GRfTUiÎ
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CIR BRRRKN CIROUE 70'CNRPN

TOTS ELS PúBLlcS PREU: 10€
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LEo BRSI¡| óo', Ln ilureilr (ms mvEs)
Aquesta obra està dedicada a tes noves generacions amb I'esperança de

que ta rebet.lia r [a vitalitat dels Bufons siguen inspiradores en aquests
temps confo-sos. dd#ffimr:":',-
T0TS EI'S PUBLICS PREU: 12€
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Le ilurnxT (ms ilnvÉs)
Grup rnusìcat que f usiona des de Rumba

CataLana a sons del Magreb, creant r;tmes
battables i festius. Música sense f r.onteresl!
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YULS ¡.n rsurßilT (Lns ilnvEs)
Sempre aconseguix emocionar i sorprendre
Preparat per a ballar!!
mrs ELs pusucs GRnrulÏ

Dues dìvertides i botges bessones, amb habititats d improvisació. números
de clown, música. participacìó det púbtic, entre altres, crearan un fil
conductor ent're ets diferents esdeveniments det Festivat.
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5 ß,tu;i ßPCCV 3h PLnçn ßJUilrnMEill
Un recorregut oLímpic que haurem de completar on gaudirem de 4
espectacles de c¡rc de petit format amb seqell vaLencià.
Etapa 1 - LA CIRTRICA "Lea"
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BaLcan Gipsy del ba

grans imenuts aLtà

TOTS ELS PúBLICS

en companta
neria, circo y poesia 2.0"CIf, LOS GNLI¡IDOS óO' TEßTRE EL

Círc d'entranya, viscerai i simple.
Udul.C¡it [arg de veritats rncontroiables
ï0ïS ELS PUgtlCS PREU: l0€
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CIN LOS GßLIiIDOS óO' ftNTRE EL

TOTS ELS PúBLICS PREU:10€

Etapa 2 - SE N4E VA LA BOLA CIRCUS "SoLo

Etapa 3 - IACINTO SIFÓN FONIANA "Fonta

Etapa 4 - ACROBACIA MíNlN4A "Seu te"
i tot estará guiat per les b-zones

TOTS ELS PúBLICS GRNTUIT

cln BFRnKR CIRoUE 70' cnRpn ctRc vtvERs
Vine i entra en la rncrelbte Carpa de Circ que hem muntat per a lu. Un viatge
metafòr c a través dels sent 1s.. L_rn mur que amaga, separa Icirc, dansa,
música...l res creua confrontant la bellesa de les nostres diferències.
TOTS ELS PúBLrcS PREU¡ IO€
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cla BRRRKn CIRoUE 70', cnRpn ctRc vtvEns

TOÎS ELS PÚBLICS PREU: IO€
CIR NOU BNRRIS/LOS CORDEROS óO'

Es la 22o producción deL Circ d'hivern de t

Popular 9 barris dirìgit per "Los Corderos'

TolS ELS PÚBUCS PREU: IO€

cln Ln BRilDn DE 0TR0 50' plnçn DEL Rosnn! fiEM)
Directament des dAndalusìana, una banda on és impossib
distin aIs músics deis malabaristes dels pailassos.

ELS PUBLICS GRNTU¡Î

CLNUDIO STELLRTO 55' Lß MUTNill (LNS ilNVES)
lora La connexió entre quatre personatges i una pila

gegant de fusta. A través d una fisicitat intensa la Cosa
refiexiona sobre el vincle bàsic entre ['ésser humà r La

natu ra.

ß PNRilR OE 9 ßIIVS PREU: t0€

CoL.LECTIU Ln PERStniln óo' PLßçn
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cln BRRnKR CIRoUE CCRpn ctRC vtyERS

TOTS ELS PúBLGS PREU:10€
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90' PLeçn nJu]lTnMEilT
Vine a gaudir de ta màqia del circl! Et més difícit encara a ['abast de tots i
totes l!

TOÎS ELS PÚBUCS GRNN'iÎ
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cln BoTPR0JECT 35' PLnçß

Vioteta és un concert-cabaret de gent que té ganes de
bona estona. Set acròbates enamorats de la música en

nes de Les millors artistes de [a nostra comunìtåt
cita aI mateix escenari... escapisme, dansa,ciown cyr,

''Venancio y los Jóvenes de Antañ0" i cinc músics boca
destresa dels acròbates.

TOTS ELS PúBLICS GRSTUIT

acrobàcia, maiabars, aro aeri... combinat de Iuxe en un ILoc idíi.tic
TOTS ELS PÚBLICS GRßTUIT
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LR TRoCRilBn ilnTRilUSCn 80' plnçn nJuilrnMEf{r

SRilDRN MILIRIiI
Un espectacte on
malabars de foc i

armes per poder il.l
racó foser

SZEtrllCß 30' pLnçn

els equilibris, acrobàcie
pirotècnìa seran Ies

ncal q

on int

uminar fins a ['ú

Acrobàcies, equitibris, bots que repten La g

d objectes i altres dosis d ingeni... espectac[e de trampoIi p[e

TOTS ELS PÚBLICS GRNTU|T
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