El Festivalet neix al 2018 gràcies a l’empenta d’un grup
de professionals del circ de la comarca del Bages, amb
l’objectiu d’apropar una mica més el circ a la ciutat i convertir-la en un aparador cultural.
Manresa, esdevé ja des dels darrers anys una ciutat referent del circ a Catalunya, gràcies al projecte formatiu que
ofereix LaCrica i a la programació de MEES, en els equipaments municipals: Teatre Kursaal i Teatre Conservatori.
Són més de 12.000 persones les que han pogut gaudir de
les activitats que hem programat al llarg les tres edicions
anteriors.
Enguany, tornem amb més ganes i il·lusió que mai, afrontant nous reptes i recuperant certa normalitat, després
de la situació social i sanitària que hem viscut els darrers
dos anys de pandèmia.
En aquesta 4a edició, comptarem amb un elenc d’artistes de Km0 amb llarga experiència sobre els escenaris,
que ens presentaran espectacles molt variats, premiats
tots en diversos festivals d’àmbit nacional i Europeu.
Una bona dosi de risc, art i cultura, per donar la benvinguda al nou curs!

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE
17.00H		

TALLER DE CIRC // LA CRICA // 90min

PL. SANT DOMÈNEC

GRATUÏT

18.30H

MOSTRA DE L’AULA DE CIRC // LA CRICA // 50min

PL. SANT DOMÈNEC

GRATUÏT

20.00H

DE TU A TU // COL·LECTIU MUR // 50min

TEATRE KURSAAL

12€

21.00H

PUNXA VINILS // WAKE UP JAMAICA // 90min

ANÒNIMA

GRATUÏT

22.30H

DJ // PD DANILSAN // 90min

ANÒNIMA

GRATUÏT
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DISSABTE 3 DE SETEMBRE
16.30H

OBERTURA DE L’ESPAI AL PÚBLIC

17.00H

WHITE BOTTOM // RAMIRO VERGAZ // 45min

ANÒNIMA

GRATUÏT

18.30H

VOLOV // COL·LECTIU TQM // 50min

ANÒNIMA

GRATUÏT

20.00H

ENVÀ // AMER I ÀFRICA // 50min

ANÒNIMA

GRATUÏT

22.00H

YE ORBAYU* // CIA. VAQUES // 45min

ANÒNIMA

GRATUÏT

23.30H

CONCERT // SIDRAL BRASS BAND // 70min

ANÒNIMA

GRATUÏT

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
10.00H

OBERTURA DE L’ESPAI AL PÚBLIC

10.00H

TALLER DE CIRC // LA CRICA // 90min

ANÒNIMA

GRATUÏT

12.00H

ABSURD // CIRC VERMUT // 50min

ANÒNIMA

GRATUÏT

I... VERMUT POPULAR // AMENITZAT AMB WAKE UP JAMAICA
*PÚBLIC ADULT

RICKY, EL PROFESOR DE TENIS // JOSE LUIS REDONDO
FESTIVALET AMENITZAT PER JOSE LUIS REDONDO
A TOTA HORA, A TOT ARREU

Per pilotes no el guanya ningú. Ni per guapo, ni per 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. Aquest Travolta de les raquetes, faldiller, amb la seva
cabellera rossa al vent i amb la samarreta ben ajustada per marcar els
quatre músculs que encara li queden, ens amenitzarà aquesta quarta edició del Festivalet de Circ de Manresa 2022.

TALLER DE CIRC // LA CRICA
A CÀRREC DELS FORMADORS DE LA CRICA
DIVENDRES 2 DE SETEMBRE

17.00H (90 min)

PL. SANT DOMÈNEC

GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

TALLER

Veniu a experimentar les emocions del circ en un ambient lúdic i relaxat! Podreu enfilar-vos a les teles aèries, al trapezi, posar a prova el
vostre equilibri passant pel cable o damunt de la bola, jugar amb els
malabars i fer acrobàcies als matalassos.

MOSTRA DE L’AULA DE CIRC // LA CRICA
A CÀRREC DELS FORMADORS I ALUMNES DE LA CRICA
DIVENDRES 2 DE SETEMBRE

18.30H (50 min)

PL. SANT DOMÈNEC

GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

MULTIDISCIPLINAR

Amb aquesta mostra multidisciplinar en format cabaret, professorat
i alumnes regulars de l’Escoleta Infantil i l’Aula d’Adults, compartiran
escenari per exhibir les seves creacions i donar una visió conjunta dels
fonaments d’aquest projecte, basat en la il·lusió, la motivació i el treball en equip.

DE TU A TU // COL·LECTIU MUR
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CIRC VERMUT (JORDI MAS, DAVID CANDELICH) CIRC BOMBETA (ORIOL MORGADES, QUIQUE MALTAS, SERGI COMESA), MANOLO OSOYO, ALBERTO MUNILLA, RAMÓN GIMÉNEZ, NACHO FLORES
DIVENDRES 2 DE SETEMBRE

20.00H (50 min)

TEATRE KURSAAL

12€

TOTS ELS PÚBLICS

MULTIDISCIPLINAR

DE TU A TU és un espectacle concebut i dirigit per Nacho Flores. Estructurat
en cinc binomis, cada un es desenvolupa al llarg d’una residència intensiva de
dues setmanes per a cada tàndem, dirigida i acompanyada per un especialista
diferent per a cada disciplina circense: Pau Portabella, Adrian Schvarzstein, Anna
Pascual, Joan Català i Jordi Querol.
No obstant això, l’objectiu no és presentar cinc números diferents amb un principi i un final, que podrien representar-se de manera independent, sinó generar
amalgames dispars que tenyeixin aquests binomis amb les seves paletes artístiques, uns binomis que van entrellaçant-se amb intervencions sorpresa. Alhora,
es creen nous mini-duets que acaben cohesionant el conjunt.
El punt culminant de l’espectacle arriba en el moment en què totes aquestes
parelles col·lectivament construiran una estructura amb planxes i bastos troncs
de fusta.
...una figura metafòrica en forma arborescent com a al·legoria del gran bosc del
misteri que habita en les nostres ments
COMPRA LES TEVES ENTRADES A

www.kursaal.cat

PUNXA VINILS // WAKE UP JAMAICA
FRANCESC FELIU I JOSEP LÓPEZ
DIVENDRES 2 DE SETEMBRE
GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

21.00H (90 min)

ANÒNIMA

JAMAICAN OLDIES

Wake up Jamaica dóna a conèixer l’essència dels sons jamaicans originals compartint els discs de vinil de la seva col·lecció amb el públic.
Una ambientació musical per no parar de ballar!
Sons d’skà, rocksteady i early reggae.

DJ // PD DANILSAN
DANI GRANDÓN
DIVENDRES 2 DE SETEMBRE
GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

22.30H (90 min)

ANÒNIMA

MÚSICA BALLABLE I FESTIVA A PARTS IGUALS

Més de vint anys apretant botons amb llumetes. Un recorregut per
les músiques del Mediterrani fins als Balcans.
Música ballable i festiva a parts iguals!

WHITE BOTTOM // RAMIRO VERGAZ
RAMIRO VERGAZ
DISSABTE 3 DE SETEMBRE
GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

17.00H (45 min)

ANÒNIMA

MALABARS I DOBLE MINI- TRAMPOLÍ

Sabates de xarol, un escenari sobre rodes, un trampolí rescatat de
l’oblit. Aquest showman autèntic i atemporal, per fi es troba amb
l’arribada de la nova dècada daurada que tant ha esperat, els anys 20
són aquí.
Un segle més tard...!
Piruetes, “malabailes”, proeses i malapteses. Elegància, extravagància, llums i lluentor... barrejat amb molt d’humor, això és “White Bottom” una picada d’ullet al “Black Bottom”, un ball afroamericà que es
va popularitzar a principis del segle XX.
Senyores i senyors, siguin testimonis de la prova vivent que l’únic
somni que es perd, és el que s’abandona.

VOLOV // COL·LECTIU TQM
SAIT TAMIR, ASVIN LÓPEZ, TONI GUTIÉRREZ, MILA MARTÍNEZ, TANJA HAUPT I NACHO LÓPEZ
DISSABTE 3 DE SETEMBRE
GRATUÏT

18.30H (50 min)

TOTS ELS PÚBLICS

ANÒNIMA

ACROBÀCIA AÈRIA I MÚSICA EN VIU

Volo, corro, pujo, baixo...
fins ben amunt.
Corro de nou, sene tocar a terra,
ben alt i fent cercles. Aterro.
Em paro.
Contemplo.
M’envolto d’olors noves,
els meus ulls ploren llàgrimes
que no coneixien abans i ric.
Ric tan fort que
em sorprenc de mi mateixa.
I canto a pit desplomat.
El viatge com a camí cap a un mateix,
com a vehicle per conèixer als altres.
Una metàfora del recorregut emocional que és la vida. Inspirat en l’obra
clàssica Els Ocells, del dramaturg grec Aristòfanes.

ENVÀ // ÀMER I ÀFRICA CIRC CIA
RAIMON MATÓ, ÀFRICA LLORENS
DISSABTE 3 DE SETEMBRE
GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

20.00H (50 min)

ANÒNIMA

EQUILIBRIS DE MÀ A MÀ

Entre 250kg de palla i 125kg de massa humana, dues persones divaguen a través del moviment, els equilibris, l’humor i la composició de
l’espai, sobre les peculiaritats de les relacions humanes.
Viatjant des de la intimitat a l’exterior, a través de la honestedat Envà
ofereix una al·legoria a les parets mentals que ens empresonen.
Simbòlicament reflectim la estupidesa de la naturalesa humana i totes aquelles accions que fem en va per tal de trobar-nos amb l’altre.
Tot això a partir del moviment i la tècnica de mans a mans treballada
des de la integració de les figures en el context, unint l’acrobàcia amb
la història, humor i intensitat, emoció, innovació i bellesa.
ENVÀ...
Un univers particular de palla ple d’acció, subtilesa i tocs d’humor.

YEORBAYU // CIA. VAQUES
JOSE LUÍS REDONDO, JORGE ALBUERNE I XABI ELIÇAGARAY
DISSABTE 3 DE SETEMBRE
GRATUÏT

PÚBLIC ADULT

22.00H (45 min)

ANÒNIMA

EQUILIBRISME AMB ELEMENTS I CLOWN GAMBERRO

Una parella d’homes madurs i contundents, juntament amb un músic multiinstrumentista, creen una peça desequilibrada, agraïdament
grotesca, una dansa descompassada de bèsties desolades,
un duo d’éssers desfasats tractant de seduir i seduir-se... Fent-nos riure, equilibrant els seus cossos sense trampa ni cartró sobre taules,
cadires i botelles de cava...
“...un espectacle de moviment i circ Rural Trash”

CONCERT // SIDRAL BRASS BAND
XAVI SILVEIRA, ROGER MARTÍNEZ, ALBERT TORRENTS, ADRIÀ RAMON, PERE GUAL,
ALBERT MORENO, JAUME COCA, ORIOL GALLEGO, TONI CHISVERT, SERGI TORRENTS, ROGER VILÀ
DISSABTE 3 DE SETEMBRE
GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

23.30H (70 min)

ANÒNIMA

RITMES DESENFRENATS

Cabaret, surrealisme, circ, acció i coreografies excitants ens faran viure una estona inoblidable amb tota la família: tastets de vi, moments
absurds i la millor música en directe fan aflorar emocions i sensacions
fruit del maridatge festiu que se suma a l’energia de la Sidral.
Red Wine Cabaret.

TALLER DE CIRC // LA CRICA
A CÀRREC DELS FORMADORS DE LA CRICA
DIUMENGE 4 DE SETEMBRE

10.00H (90 min)

ANÒNIMA

GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

TALLER

Veniu a experimentar les emocions del circ en un ambient lúdic i relaxat! Podreu enfilar-vos a les teles aèries, al trapezi, posar a prova el
vostre equilibri passant pel cable o damunt de la bola, jugar amb els
malabars i fer acrobàcies als matalassos.

ABSURD // CIRC VERMUT
DAVID CANDELICH I JORDI MAS
DIUMENGE 4 DE SETEMBRE

12.00H (50 min)

ANÒNIMA

GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

MULTIDISCIPLINAR

Dos personatges, una pista de circ, bicis, crispetes, vestuaris, patins,
escombres...
El circ ambulant ha arribat!
Uns acomodadors estrafolaris jugaran i escalfaran l’ambient. Sense
voler sembla que l’espectacle ja ha començat i van passant disciplines i gags d’humor absurd. Coneixem un freak dels aneguets de banyera, que fa equilibris sobre tubs i fustes. Veiem una demostració de
velocípede i uns mètodes peculiars de fer anar les escombres.
Una cosa porta a la següent i sense donar massa temps per pensar
arribem al final de l’espectacle amb una carrera de bicicletes esbojarrada i virtuosa.
Circ esbojarrat i humor absurd, pensat i elaborat perquè gaudeixin
petits i grans.

ACTIVITATS PARAL·LELES

MERCAT SOMIATRUITES
MERCAT D’ARTISTES, DISSENYAIRES I ARTESANADES
Mercat d’Art galeria de creacions artístiques pròpies
amb ànima i artesanals: roba infantil, il.lustració, barrets, forja artística, ceràmica, bijuteria en llana i feltre,
gravat, complements per a nadó, joies de plata, bosses, buffs, llibres d’artista, caixes-niu decoratives, roba
i complements amb teixits reutilitzats... i molta creativitat!!!

I A MÉS A MÉS...
SERVEI DE BAR, VENDA D’ENTREPANS I CRISPETES, ZONA PICNIC I
MOLTES SORPRESES MÉS!

WWW.FESTIVALETDECIRC.CAT

