
PROGRAMACIÓ   

CURTCircKIT 
Festival de Circ de Montgat

2 0 1 7

Presentació del festival 
a les escoles de Montgat

 amb l'espectacle 

“Ni cap ni peus” 
de Circ Vermut

Presentació del festival 
als alumnes de l' Institut 
Thalassa: 

“extracts of 
B U B B L E ” 
de la Cia. 

El lado oscuro
de las flores

Tarda:    Parc de les 
Bateries  (GPS:41.467350, 2.273033)

18:45h   “Espera” 
                   Cia. de Circ Eia

19:45h   “Ye Orbayu” 
                    Cia. Vaques
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Diumenge 4

Dissabte  3

Divendres  2

Dimecres 31 Dijous 1i

Matí:   Parc de la Riera d'en Font 
                                   (GPS:41.469052, 2.283911)

d’ 11 a 13h  Taller de circ per a petits i grans

Tarda:   C/ de Barcelona, 26  (Pl. Segadors)         
                            (GPS:41.463862, 2.273290)

18:30h    ‘’En el nom del pare" 
                  de Judit i Madda

18:45h  “Doncs què?”  Cia. Nom Provisional

19:00h   “Quan no tocàvem de peus a terra”  

                       Circ Pistolet

Nit:   Poliesportiu  (GPS:41.467641, 2.275704)

21:30h  Obertura de portes i venda d'entrades.
Per esperar l'inici de la Re-Gala, us proposem 
que passeu a fer un mos al bar, que us oferirà 
begudes fresques i entrepans boníssims.

22:00h       Re-Gala de circ 2017
Manel Rosés farà de presentador d'aquesta fantàstica 
gala plena d'emoció, circ, rialles i molt bona música.

Mila Martínez // corda llisa

Cia Interficie // dansa

Planeta Trampolí // llit elàstic

Malabarte // malabars de rebot

Júlia Farrero // trapezi fix

Florinda FÜRST // roda cyr

FLIP’N’FLY // bàscula

Lorenzo MastropietRo // manipulació de barrets

La BentrobadA:  Acompanyament musical.

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

La dissetena edició del festival de circ ja és aquí i com cada any 
us presentem en aquest programa de mà un seguit de propostes 
artístiques  que esperem siguin del vostre gust.

Des del naixement del CURTCIRCKIT l’any 2001 �ns ara, continuem 
igual d’il·lusionats i amb les mateixes forces per oferir-vos  un cap de 
setmana ple d’espectacles de circ de gran qualitat que trobareu a la 
Plaça dels Segadors, al Parc de les Bateries i al pavelló municipal amb 
la ja tradicional gala de circ que no us podeu perdre. Tampoc cal 
oblidar el taller de circ al Parc de la Riera d’en Font on grans i petits 
podreu comprovar les vostres habilitats i qui sap si descobrireu que 
porteu un artista dins vostre. 

Els estudiants de les escoles públiques de Montgat però, seran els 
primers en tastar  el festival amb les actuacions de circ que visitaran 
les escoles. 

Desitgem que gaudiu d’aquest festival com heu fet �ns ara 
i esperem retrobar-nos amb tots vosaltres un any més.

Salut i Circ

Jordi Chimisanas
Regidor de Joventut, Cultura i Festes


