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Titelles al jardí de l’Espai Cultura 
amb el Circ Circumloqui
Aquesta tarda, dins el 30 Nits, amb la cia. Ne me Títere Pas

REDACCIÓ

Amb «humor, enginyeria 
casolana i música en directe», 
la companyia Ne me Títere Pas 
ha creat un espectacle amb 
uns espectaculars tite lles cir
censes com a protagonistes 
que s'anuncia com una verita
ble una «delicatessen».

Es veurà aquesta tarda, a par
t ir  de les 18 .30h  (entrada gra
tuïta), a l'Am fiteatre de l ’Espai 
Cultura dins el cicle d ’especta
cles fam iliars que organitzen

la Fundació Sabadell 1859  i 
BBVA en el marc dels Sorbets 
de Fresca al jardf, i d ins el 30 
N its municipal.

Aquest «Circ Circumloqui» 
munta la seva pista al cap
dam unt d ’un tricicle m otorit
zat. Hi actuaran un músic i un 
pallasso, els quals s ’encarre
guen d ’executar números de 
màgia i d 'equilibris, presenten 
l'hom e forçut i el domador de 
feres i, finalment, fan debutar 
l ’ increïble Nadó Bala, l’únic 
nen capaç de volar més de 50

metres. Tot un univers en mini
atura que agradarà a grans 
i petits en la ercera cita del 
cicle.

La programació dins el 30  
Nit acabarà d im arts vinent, 23 
de ju lio l, amb una immersió 
a l'anglès. Serà el moment de 
The shoe tree (L’arbre se les 
sabates), una proposta de Rea 
Green Boat on, a través d ’un 
tite lla  despistat, els tite lla ires 
animen el públic infantil a fer 
servir expressions en anglès 
mentre participen ■ «Circumloqui», de Ne me Títere Pas

□  circ toma al Parc 
de Catalunya amb 
l’humor i equilibris 

d’Arrítmados

Els estra fo laris protago
nistes de «Memàs a truà... 
con orgullo y dignidad» van 
fer riure el públic del 30  Nits 
que es va acostar diumenge 
al vespre a gaudir d 'aquest 
espectacle de circ de la 
companyia Arritmados. Des
prés de la cancel·lació de 
l’anterior, Torcidos, a càrrec 
de la companyia Estropicios, 
la parella d 'Arritm ados (Julia 
Martínez i Héctor Rodríguez, 
que han treba lla t en residèn
cia a l'Estruch) van fer gau
dir petits i grans amb acro
bàcies, números de clown, 
música i humor.
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Actuació del grup Sabor Cubano

Nou tastet de salsa cubana 
al Pati del Museu d’Art

X.R.

Dimecres passat, el Casal de 
Cuba de Sabadell va organit
zar, dins del programa 3 0  Nits, 
el primer tas te t de salsa al Pati 
del Museu d 'A rt, amb l'actua

ció del grup Sabor Cubano, que 
va tocar tem es afro-caribenys, 
la possib ilita t d'aprendre a 
moure's a ritme de son, salsa, 
merengue i mambo gràcies a 
les coreografies col·lectives 
que impulsava una animadora

Aquest dimecres hi haurà una nova oportunitat d'aprendre a ballar ritmes caribenys

cubana m olt eixerida, to t això 
ben amanit amb mojitos.

La vetllada, que va ser to t 
un èxit, es repetirà demà al

mateix escenari i a la mateixa 
hora (10 de la nit), amb idèntic 
programa. L’entrada és gratu
ïta i només cal pagar els moji

tos  i la cervesa cubana que els 
membres del Casal de Cuba 
de Sabadell serviran a qui ho 
desitgi en un taulell ■


