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del 3 al 5 de juny
Festival de circ de Montgat

Del 2 al 13 maig 
Exposició de circ “4 parets i un sostre” 
per a l’alumnat al vestíbul del Thalassa

Divendres 13 de maig
Espectacle “4 parets i un sostre” 
a càrrec de la Cia. Sputniks 
per a l’alumnat de l’Institut Thalassa

Dimarts 31 de maig
Espectacle “Sempre arriba” de Marta Iglesias 
per a l’alumnat de les escoles Marina i Salvador Espriu

Dimecres 1 de juny
Mim i Contacontes de circ a càrrec de Berta Garriga  
per a l’alumnat de l’Escola Bressol Els Montgatets
Espectacle 'Plis Plas' amb la Cia. Filigranes
per a l’alumnat de l’Escola Norai

Divendres  3 de juny
de 17 a 19 h
Taller de circ 
a la Plaça Mallorquines

a les 21 h
Espectacle inaugural  “Ovvio”
a càrrec de la cia. Kolektiv Lapso Cirk
al Parc de la Riera d’en Font

Dissabte 4 de juny
a les 18,15 h
Espectacle  “Dolce salato” 
de la Cia Circo Carpa Diem
a la Plaça Segadors

a les 19,15 h
Espectacle “Kasumay”de la Cia. Circo Los
a la Plaça Mallorquines

Dissabte 4 de juny
Re-Gala de circ:
Espectacle en format cabaret amb presentadors, 
música en directe i sis números de circ de diverses 
disciplines i amb artistes de diverses nacionalitats

Obertura de portes: 21h
Inici de l'espectacle: 22h
Presentador: Roi Borrallas
Malabars: Bàstian Solo
Corda llisa: Marta Erra
Quadrant: Paki Paya 
Cèrcol: Mariano Rocco
Mans a  mans: Júlia i Àfrica 
Bàscula Coreana: Martín i Edu
Música en directe:  “Pa de Kilo”

Pista 1 del Poliesportiu municipal Sílvia Domínguez
Hi haurà servei de bar amb entrepans i beguda  

Diumenge 5 de juny
a les 18 h
Espectacle “Al vuelo” 
amb la Cia. La querida  

a les 19 h
Espectacle “Que buen día!” 
amb Maite Guevara  

a les 20 h
Espectacle “Save the Temazo”
amb el col.lectiu F.R.E.N.È.T.I.C

al Parc del Tramvia

Amb el patrocini de Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Amb la col·laboració de Grumat Badagres


