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.
La ciutat de 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 dels
equipaments municipals: Teatre Kursaal i Teatre Conservatori.
Després d'un any sense activitat cultural, el Festivalet torna
amb més ganes i il·lusió que mai, afrontant nous reptes i
adaptant-se a la nova situació social i sanitària.
En aquesta 3ª edició, hi seran presents artistes i companyies
internacionals, però també les imprescindibles, les de km0.
Una bona dosi de risc, art i cultura, per donar la benvinguda al
nou curs!

ESPECTACLE

INAUGURAL
ENTRADES A LA VENDA
AL TEATRE KURSAAL

suspensión // NUEVEUNO CIRCO
JORGE SILVESTRE, JOSU MONTÓN, MIGUEL FRUTOS, FERNANDO SANTA – OLALLA

DIVENDRES 3 DE SETEMBRE
MADRID

20.00H (50’)

MALABARS I MANIPULACIÓ

TEATRE KURSAAL

12€

TOTS ELS PÚBLICS

Veiem cinc homes a escena. Són normals, són dalt d’un escenari.
Cada un diferent i tots iguals. Tenen cura d’ells mateixos,
s’empenyen i celebren junts. Estan llançant ganivets envers la
seva pròpia ombra, mirant cap a ells mateixos i parant per
escoltar. Suspensión és un espectacle cridat a transmetre. És una
proposta de circ contemporani en la qual el públic es podrà
reconèixer i emocionar.

ricky, el profesor de tenis
FESTIVALET AMENITZAT PER JOSE LUIS REDONDO

DISSABTE 4 DE SETEMBRE
MADRID

HUMOR

L’ANÒNIMA

GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

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 tercera edició del Festivalet de

taller de circ // LACRICA
A CÀRREC DELS FORMADORS DE LACRICA

DISSABTE 4 DE SETEMBRE
CATALUNYA

11.00H (90’)

MULTIDISCIPLNARI

L’ANÒNIMA

GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

Veniu a experimentar les emocions del circ en un ambient lúdic i
relaxat! Podreu enﬁlar-vos a les teles aèries; posar a prova el
vostre equilibri passant pel cable o damunt de la bola, ser uns
autèntics trapezistes i vèncer la por, jugar amb els malabars i
passar-ho bé fent capitombes i acrobàcies als matalassos.

LA PUNTA DE MI NARIZ // kolektivo konica
CANDELA CASAS, ELISA STRABIOLI, GRETA MARI, MAR-I-CEL BORRÀS, MICHELA
FIORANI Y SHAKTI OLAIZOLA

DISSABTE 4 DE SETEMBRE
EUSKADI-CATALUNYA

13.00H (50’)

L’ANÒNIMA

EQUILIBRIS ACROBÀTICS

GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

Un viatge als orígens per reconstruir la memòria comuna.
Costums sense sentit aparent, però que expliquen la nostra
manera de ser. Sis cossos en joc, sis mons. Els portés acrobàtics i
el cant són l'oportunitat per deformar tot i convidar-nos a
conèixer de prop les seves particularitats.

CABARET 10 ANYS DE LACRICA //

LACRICA

A CÀRREC DELS FORMADORS I ALUMNES DE L’AULA DE CIRC

DISSABTE 4 DE SETEMBRE
CATALUNYA

17.00H (50’)

MULTIDISCIPLINARI

L’ANÒNIMA

GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

Amb aquesta mostra formadors i alumnes compartiran escenari
per celebrar el 10è aniversari de l’Aula de circ LaCrica, donar una
visió conjunta dels fonaments d'aquest projecte, basat en la
il·lusió, la motivació i el treball en equip.

GREGARIS //

CIA SOON

MANEL ROSÉS I NILAS KRONLID

DISSABTE 4 DE SETEMBRE
CATALUNYA - SUÈCIA

18.30H (50’)
ACROBÀCIA

L’ANÒNIMA

GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

Gregaris és un espectacle de suar, honest, dolç i divertit que
parla de la vessant més humana de l’esport. A través de
l’acrobàcia i l’humor els dos artistes posen el focus en la seva
relació d’amistat i en com transiten de la col·laboració al conﬂicte,
tot buscant l’equilibri entre gregari i líder. Busquen constantment
jocs per provocar-se i mesurar-se, però tot i les diferències que
van sorgint, la complicitat és sempre present.

ninguna palabra //

BALBÁL COMPANY

JOSEFINA CASTRO I DANIEL ORTIZ

DISSABTE 4 DE SETEMBRE
BÈLGICA - ALEMANYA

20.00H (30’)
QUADRE AERI

L’ANÒNIMA

GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

El quadre aeri és la seva "llar". Sense dir ni una paraula, dos
acròbates obren les portes a la seva intimitat i ens expliquen un
conjunt d'històries diàries, d'emocions canviants, de sensacions
de llibertat i de fugida, plenes d'adrenalina. Suspès a més de
quatre metres d'alçada, és un ballet divertit i tendre que es
desplega davant els nostres ulls atònits.

wake up jamaica!
JAMAICAN OLDIES

DISSABTE 4 DE SETEMBRE
CATALUNYA

TOT EL DIA

MÚSICA EN DIRECTE

L’ANÒNIMA

GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

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. Sons d'skà, rocksteady i early reggae.
Una ambientació musical per no parar de ballar!

the cabrians
SKA, CALIPSO

DISSABTE 4 DE SETEMBRE
CATALUNYA

22.00H (90’)

MÚSICA EN DIRECTE

L’ANÒNIMA

GRATUÏT

TOTS ELS PÚBLICS

Grup d'Skà format el 2001, que crea el seu propi estil de música
deﬁnit com a "Boss porn skà", una variant festiva de l'skà amb
arrels autèntiques de l'esperit de carnaval. La seva música
integra elements de la tradició jamaicana, com l'skà, i altres
inﬂuències com el calipso.
Un concert festiu indispensable, per acabar l'estiu!!

I MOLT MÉS!
ZONA PER XICS, SERVEI DE BAR I MOLTES SORPRESES MÉS!

El Festivalet de Circ adopta un protocol especial per vetllar per tots
els actes i esdeveniments puguin garantir la seguretat i prevenció de
la Covid-19; seguint sempre les indicacions vigents de les autoritats
sanitàries. Un protocol que afecta tant el públic, artistes com
treballadors dels espais i, per tant, abans, durant i després de les
funcions.
Consulteu les mesures COVID-19 a web www.festivaletdecirc.cat
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divendes 3 de setembre - TEATRE KURSAAL
20.00h

suspensión

nueveuno circo

madrid

12€

*venta d’entrades al teatre kursaal

dissabte 4 de setembre - ESPAI L’ANÒNIMA
11.00h

taller de circ i
mostra infantil

13.00h

la punta de mi nariz kolectivo konica

17.00h

cabaret 10 anys

18.30h

lacrica

catalunya

gratuït

euskadi - catalunya

gratuït

lacrica

catalunya

gratuït

gregaris

cia soon

suècia - catalunya

gratuït

20.00h

ninguna palabra

balbal company

bèlgica - argentina

gratuït

21.00h

the cabrians

catalunya

gratuït

catalunya

gratuït

tot el dia wake up jamaica!

ORGANITZEN

AMB EL SUPORT DE

www.festivaletdecirc.cat

