Dijous

2 de juny

Dissabte

4 de juny

18:50 Plaça dels Segadors
La Fem Fatal
presenta

Presentació del festival als infants i joves de Montgat::

11:00 a 13:00 Parc de la Riera
d’en Font

Escola Marina
Escola Salvador Espriu
Institut Thalassa

(GPS: 41.469052, 2.283911)

Tallers de circ integrat per a nens i nenes

“Maiurta” de la Cia Los Galindos

Vine a descobrir el circ !
Podreu enfilar-vos a la perxa
xinesa, posar a prova l'equilibri
passant pel cable, ser uns
autèntics trapezistes i vèncer
la por, jugar amb els malabars i
passar-vos-ho bé fent volteretes i acrobàcies als matalassos.

Divendres 3
de juny
19:00 Plaça d’Alcanar

(GPS: 41.4692, 2.2745)

Los Galindos
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"Volia trobar-me tot sol a la pista, amb la música que basteix el decorat sonor que
la fantasia reclama. Volia fer tantes coses que quasi no era possible desxifrar-les.
Entre les serradures dels llistons de la iurta vaig retrobar el meu pare, a l'obrador
del forn on vaig créixer. Enfilant situacions em vaig trobar enfront del més essencial
del que sóc, del que he fet, del que m'agrada i de la possibilitat. He volgut servir-me
d'objectes i artifcis escènics que fa temps m'acompanyen. He teixit sense coherència cronològica per bastir un espai de joc, per explicar un conte sense història, per
fer circ sense proesa. Ser jo i també els personatges que represento, que no són
altres que jo mateix en l'instant que màgicament se'ns presenta cada vegada de
nou. Vull compartir amb vosaltres aquest espai de trànsit i d'estada, persistir en el
plaer d'emocionar-se, aprendre i experimentar en llibertat. Qui sap, potser s'aixeca
la pols dels camins que agita la memòria dels viatgers..."
Companyia Estropicio

foto: Manel Sala “Ulls”

Entrada: 3 € (venda d’entrades des d’1 hora abans de l’espectacle)
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18:30 Plaça dels Segadors
Estropicio

(GPS: 41.463862, 2.273290)

presenta

“Praxis” és el procés de coneixement a través de l'acció,
l'acció deixa de ser un mitjà per arribar a l'objectiu
transformant-se en la seva pròpia finalitat. Tracta d'un experiment, una trobada sense planificar, aquí no hi ha paraules només
escolta, tres reflexos i una praxi. Els reflexos passen a ser
inseparables del seu objectiu en una interacció eterna i simultània plena d'inestabilitat.

“Anton i Polina” dos personatges
que habiten un món efímer. Gaudeixen de
la companyia, pateixen la por a la soledat.
Es busquen, es cuiden, omplen buits
d'infinites possibilitats, gaudeixen del joc,
sense cap afany de posseir. Es necessiten,
ens necessitem; i com en tota relació,
obtenen els beneficis de l'existència en
comú.
Una metàfora portada al circ sobre la
simbiosis que s'estableix entre les
persones. Una creació on el trapezi doble
llueix pel seu elevat nivell tècnic i
acrobàtic. Innovació i frescor sobre
l'element, barrejat amb un toc que transita
entre l'humor absurd, la innocència i el ser
canalla!

Foto: D
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19:10 Plaça dels Segadors
“Las Polis”
un espectacle de clown de carrer en què dues dones
policies, apareixen d'improvís en una plaça. Encarregades de mantenir l'ordre i la seguretat, despleguen totes
les seves forces per tal d'ensenyar a la població que tot
està sota control ... o gairebé tot ... o res.

20:00 Plaça de les Mallorquines
Butifarrada popular organitzada per
l’AAVV Mallorquines.

Com a regidor de Cultura estic molt orgullós de presentar-vos la programació de la
16a edició del Festival de circ CURTCIRCKIT i d’anunciar-vos que aquest
any el festival comença amb una novetat, la de la instal·lació d’una carpa de circ a la
plaça d’Alcanar els dies 2 i 3 de juny on es realitzarà l’espectacle “Maiurta” de los
Galindos. Les escoles públiques seran les primeres en gaudir d’aquesta actuació i
seguidament el divendres a la tarda aquest espectacle s’obrirà a la població.
El Curtcirckit continuarà amb la seva dinàmica durant tot el cap de setmana amb
artistes i actuacions de gran nivell per diferents indrets del municipi i amb la ja
consolidada re-gala del dissabte a la nit al poliesportiu municipal. Acabarem el
diumenge a la tarda també amb grans actuacions circenses en el marc inigualable del
Parc de les Bateries.
També voldria agrair a l’ACiSM la seva col·laboració en la prèvia del festival ja que
el mes de maig han organitzat una gimcana de circ amb els diferents comerços del
municipi per donar a conèixer encara més el CURTCIRCKIT a Montgat.

Dissabte

4 de juny

al pavelló municipal (GPS: 41.467641, 2.275704)

21:30 Obertura de portes i venda d’entrades

22:00 Re-Gala de circ 2014

Els grans artistes ens oferiran l’emoció,
el risc i les rialles :
fotos portada: Manel Sala “Ulls”

Jordi Chimisanas
Regidor de Cultura i Festes, Promoció Econòmica i Consum

amb la col·laboració:

1 19:15 Marta Camuffi
presenta

”Ballata pe un'Ananas”

Amer i Àfrica, portés acrobàtics
Hugo Bergman, roda cyr
Acrobarouf, màstil i bàscula
Karl Stets, corda fluixa i manipulació
Maël Tebibi, acrobàcia
Hermanos Infoncundibles, diàbolo

Per a més informació:

www.curtcirckit.cat

@curtcirckit

disseny: marina montserrat bosch
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Curtcirckit Festival de
Circ de Montgat

Els estudiants que estan cursant l’especialitat al CAC Rogelio Rivel presenten un treball d’investigació i creació pròpia amb les aportacions d’ulls
externs, tant sobre els números com sobre la creació col·lectiva.
Són mostres creades a partir d’una investigació personal sobre tècniques
concretes que s’afegeixen a una recerca col·lectiva on aquestes tècniques
es desenvolupen, es transformen i s’enriqueixen.
Les tècniques de Circ amb les quals es treballa són verticals, trapezi, cintes,
malabars, acrodansa i equilibris acrobàtics.

Per esperar l’inici de la Re-Gala, us proposem que passeu a fer un mos al bar, que
us oferiran begudes fresques i entrepans boníssims.

Marta Torrents presentarà la Gala i
comptarem amb l’acompanyament musical
de La Bentrobada.

Preu entrades:
general 3€
nens 2€
socis APCC 2€

5 de juny

18:30 Parc de les Bateries (GPS: 41.467350, 2.273033)
Mostra dels alumnes
de l’Escola de Circ Rogelio Rivel

La Gala del Curtcirckit

I per acabar us voldria animar a participar en aquesta nova edició i desitjar-vos a tots
i totes salut i circ !!!

organitza:

Diumenge

Servei de bar

amb entrepans i begudes

*es vendran entrades anticipades a la pl. Segadors
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Explica una misteriosa, excèntrica i
surrealista relació amb una Pinya.
La història es narra en equilibri sobre
l'equilibri, on les dues coprotagonistes
es separen i retroben novament en un
lloc sense temps, on passions i instints
s'arremolinen junts en una dansa
pertorbada i joiosa.

19:45 Cloenda Músical
amb

Masnou Orlens Jazz Band

