dimecres 1 i dijous 2

Així doncs, us presentem aquests nous
espectacles de circ amb molta il·lusió,
tot esperant retrobar-nos com cada any
i gaudir d’un cap de setmana ple de
circ.
Salut i circ !
Rosa Funtané Vilà

Presentació del festival a les escoles:
CEIP Escola Marina
CEIP Salvador Espriu
Escola Bressol "Els Montgatets"

19:00 Plaça dels Segadors
cia. Cecilia Colacrai / Jorge Albuerne
presenten

“Último, el baile”
***espectacle de circ i dansa per a tots els públics***

dissabte 4

FOTO:Hernan Galbiati

Amb el mes de juny
arriba el festival de circ
CURTCIRCKIT a Montgat. El
Curtcirckit visitarà les escoles
del municipi i aterrarà a diferents
espais del nostre poble per continuar
presentant noves propostes en l’àmbit
de circ de la mà del col·lectiu Cronopis
que amb aquesta onzena edició inicia
una nova etapa pel que fa a
l’organització del festival.

dissabte 4

10:00 a13:00 Parc de
la Riera d’en Font
Tallers de circ per a nens i nenes
trapezi, malabars, funambulisme, equilibris...

18:00 Plaça dels Segadors
Dudu Arnalot
presenta

“De pas”
***espectacle que s’inventa
de nou a cada carrer per on
passa. Sense paraules, sense
regles, el joc constant amb el
públic va dibuixant nous
camins cap a la imaginació,
on la sorpresa i la rialla van
del bracet agafats.***

Organitza:

Amb la col·laboració:

Regidora de Cultura

www.curtcirckit.cat
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11:30 Plaça dels Segadors
Circ Pistolet
presenta

“Sobre rodes”

22:00 RE- GALA de circ 2011

***acrobàcia, humor i música per a tota la família***

Los Idiotas
Alba Sarraute
presentadora
amb la banda

Els tres gats
El Petit Suís
diabolos

l

d

diumenge 5
e Migue
Àngel d

21:00 Obertura de portes
i animació musical
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17:30 Pavelló Municipal

clown i màstil

Pista oberta dels alumnes
de l’Escola de Circ
Rogelio Rivel

Aimé

Roda Syr

Eleonora Gimenez
corda fluixa

Asier

malabars

La Main s’affaire

19:30 Plaça de la Biblioteca
Mumusic Circus

poprtés acrobàtics

presenta

BotProject
llit elàstic

Servei de bar amb entrepans i begudes
Entrada general 3€ / Nens 2€ / socis APCC 2€

“Roda. món”
***música, dansa, interacció, acrobàcies
i curiositats es mesclen per arribar a un
llenguatge d’expresió únic i harmoniós***

