
               
 Divendres 5  de  juny                

  

 19:00  Plaça de Sant Joan (GPS: 41.467671,  2.283844)

 Serena Vione
     presenta   

 “Iter”A l'escena hi ha una dona i moltes peces de ferro que va manipulant,  
 creant formes i espais diferents amb la intenció de construir un camí que la  
 portarà cada cop més amunt.

 La història és senzillament el muntatge d'una estructura que el personatge  
 transforma en una gran aventura i en un viatge a través de la fantasia, les  
 emocions i les sensacions.

 L'espectador té la sensació que la protagonista va resolent un puzle, buscant i  
 trobant les respostes sense saber quines són les preguntes. 

 Dissabte 6  de  juny
 

 11:00 a 13:00  Parc de la Riera d’en Font
   (GPS:  41.469052,  2.283911)

      Tallers de circ integrat per a nens i nenes
      trapezi, malabars, funambulisme, equilibris...

 19:00 Plaça dels Segadors
 Cia. Cap
       presenta
 
 “4,53 metres” 

 19:15 Plaça dels Segadors 

 Cia. Le mouton noir  
       presenta

 “La Simone per un fil du fer” 

 La Simone va sobre rodes i mastega xiclet i 
 sobre un cable balla a ritme de la música 
 rokabilly.
 Ens transporta als anys 40, dins l’estètica Pin Up entra en el joc de la  
 seducció, en una època on la dona va trencar tots els esquemes socials  
 existents.
 

 19:30  Plaça dels Segadors  (GPS: 41.463862,  2.273290)

 Cia Pakipaya
       presenta

 "Shake, shake, shake" 2 mastils, una estructura de 6m d’alt i…Tony! 
 En busca de la parella ideal,Tony Fumé escollirà una “pobre voluntària” per  
 què faci realitat els seus deliris més estrafalaris. Quadrant aeri o mástil xinès,  
 tot és possible als braços del seductor Tony.
 Humor, complicitat, risc i emoció.

   Dimarts 2 i Dijous 4 de  juny
 
    Presentació del festival a les escoles:
  
     Escola Marina
     Escola Salvador Espriu
      tallers de circ 

   

 Divendres 5  de  juny

 Presentació del 
 festival als joves:

 Institut Thalassa

  Trio Tequiero
      presenta

  “Ubu basculado”
Una Troup d'acròbates ha arribat per 
meravellar, bascular el salt, medir el 
gir, analitzar el vol...

El més alt encara!!!

Tres acròbates d'imatge exòtica i 
espectacular, amb una tècnica 
impressionant, ens mostraran que  el 
límit és inexistent.
    

foto: Manel Sala “Ulls”



organitza:

amb la col·laboració:

Per a més informació:

www.curtcirckit.cat

Ja són 15 anys de vida del festival de circ a MONTGAT. I és tot un plaer per a 
mi poder presentar-vos la seva programació.

 Seguint la línia habitual, la primera setmana de juny comença amb l’arribada del 
circ  a les escoles del municipi per tal de que els més joves de la població facin 
un primer tastet de circ i a finals de setmana el festival s’escampa per Montgat 
i s’obre a tota la població. Tallers, actuacions de carrer i la re-gala de circ 
completaran el CURTCIRCKIT amb noves propostes artístiques, cada vegada 
més arriscades. 

Com a novetat, aquest any 2015  ampliem l’oferta amb una actuació de carrer 
a la Plaça Sant Joan i diumenge a la tarda  ens traslladarem al marc inigualable 
del Parc de les Bateries on gaudirem de l’actuació d’Hotel Iocandi que tancarà 
el festival.

Esperem que gaudiu d’un cap de setmana ple d’emoció, rialles i circ a Montgat.

Salut i circ !!
   
Rosa Funtané
Regidora de Cultura, Educació i Consum 

        

     Dissabte 6 de  juny

La Gala del Curtcirckit
          al pavelló municipal (GPS: 41.467641, 2.275704)

21:00 Obertura de portes
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. I per a no avorrir-nos ens 
acompanyaran Los2Play .
 
22:00 Re-Gala de circ 2014

Ricky el professor de tenis  presentarà la Gala i comptarem amb 
l’acompanyament musical de La Blu-Glu.

I els grans artistes ens oferiran l’emoció, el risc i les rialles :

Kerol, malabars/beat box
Mylaika, portés i icaris
Vol Dement, portor coreà 
Rubén Martín, bicicleta acrobàtica 
Caro Aramburu, cèrcol Aeri 
Marianna de Sanctis, hula-hops 
LapOeT, roda alemanya
Guga & Sílvia, barra fixa / clown

        
         Diumenge 7 de juny

 18:00 Pavelló Municipal (GPS: 41.467641,  2.275704)

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

  19:30 Parc de les Bateries (GPS: 41.467350,  2.273033)

 Hotel iocandi
       presenta

 ”Esquerdes”
                          

 Espectacle de circ que combina l’escala d’equilibris, els elements aeris i la 
música a través de tres cossos en moviment en un joc d’estira i arronsa entre el 
desig i la fugida. 
 
 Què passa quan algú irromp en un 
espai per primer cop? Com ens transforma 
o ens consola la presència dels altres? Què 
hi queda de nosaltres als espais on hem 
viscut? 

 Amb un llenguatge propi entre la 
tragèdia i la comèdia, Hotel iocandi situa la 
tècnica de circ i la música en directe al 
servei d’un univers farcit de preguntes  
sobre la fragilitat de l’ésser humà. 
 

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

*es vendran entrades anticipades a la pl. Segador i la pl. St Joan

Servei de bar
amb entrepans i begudes
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