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Nova edició de «Circ 
en família», aquest 
dissabte a LEstruch
Una proposta de la xarxa XECC

REDACCIÓ

Aquest d issabte, a partir de 
les 11 .3 0  del matí, hi ha una 
nova sessió de «Circ en famí
lia» a L'Estruch (Sant Isidre, 
140), organitzada per Tub d ’As
saig amb la col·laboració de 
l'A juntament.

La venda d ’entrades, a 5 
euros, es fa per internet (www. 
sabade ll.ca t/cu ltu ra) i a la 
taquilla  del Teatre Principal 
(matí: divendres i dissabte, 
d ’ l l  a 13h; i tarda: de dime
cres a d issabte, de 18  a 20h). 
També a L’Estruch una hora 
abans el mateix dia de l ’acti
vitat.

El Circ en família permet fer

una petita descoberta del circ i 
els seus espais, desenvolupar 
habilita ts físiques i expressi
ves i com partir un tem ps en 
família.

1 .8 0 0  participants
La iniciativa sorgeix de la Xarxa 
d 'Espais de Circ de Catalunya 
(la XECC), una xarxa d ’espais 
públics i privats que ofereixen 
recursos per a la creació, l ’en
trenam ent. la formació, la pro
ducció, l'exhib ició o la d istribu
ció de circ amb l ’objectiu de 
difondre i promoure aquesta 
a rt escènica.

Aquest cap de setmana es 
realitzaran trobades a dife
rents m unicipis (Barcelona,

Granollers, Manresa, Mataró, 
Terrassa, i Vilanova i la Geltrú, 
a més de Sabadell) en el que 
serà la setena edició de la pro
posta des es va començar el

febrer de 2013 . En to ta l, més 
de 1 .80 0  persones han parti
cipat en aquestes sessions.

La pràctica del circ, tan t en 
grans com en petits, m illora la

psicom otricitat, permet adqui
rir un major grau d ’expressió 
i comunicació i augmenta la 
sensib ilita t davant d 'expres
sions artístiques ■

Indigos presenta «Shine 
on me» al Teatre de 
l’Ateneu de Cerdanyola

REDACCIÓ

CERDANYOLA.- Format
per m úsics de Cerdanyola, 
Sabadell,Montcada i Barcelona, 
el grup Indigos presenta àlbum 
de debut, Shine On Me, aquest 
divendres al Teatre de l'Ateneu 
de Cerdanyola del Vallès.

El concert està anunciat a 
les 21 .30h  amb Tailor For Pen- 
guins com a artis ta  convidat.

Joss Santos (veu i guitarra), 
Mariano Camarasa (teclat i 
chelo), Sebastià Burguera (gui
tarres), David Soler (guitarres 
i pedal Steel), Rubén Alcázar

(baix) i Ramon Aragall (bate
ria) formen aquesta banda de 
música «folk, rock i americana 
en estat pur».

Ells mateixos diuen del seu 
treball que «es mou entre les 
atm osferes poètiques i les 
m elodies folk, passant per 
l ’energia del rock, el blues o el 
soul», i que tenen «influències 
com Ben Harper, Ray LaMon- 
tagne o Bob Dylan».

El productor José Maria ’May' 
Rodríguez els ha recolzat per 
tirar endavant el prim er disc. 
En un petit estudi, la banda i 
el seu productor van reunir un

La banda està integrada per músics de Sabadell, el Vallès i Barcelona

grup de músics amb els que van res o el baixista Rubén Alcázar Grammy César J. de Cisneros,
començar a gravar deu temes, són alguns d 'e lls . Desprès de va entrar a form ar part del
El bateria Anton Jarl, els guitar- diversos mesos de feina, l ’en- projecte, encarregant-se de la
ristes David Soler i Pau Figue- ginyer de so guardonat amb un mescla del disc ■

FLAIXOS

►  Laura Granja en los 
monólogos del Griffin, 
este viernes

Monologuista y actriz 
cómica profesional, 
dedicada a la animación, 
clown y teatro gestual, 
Laura Granja es una 
invitada de altura este 
viernes (23 .30h) en el ciclo 
semanal de monólogos del 
Griffin (La Segarra, 25).
Sus monólogos cómico- 
sarcásticos hablan de los 
com plejos en general.y de 
los suyos en particular.
Un recorrido por las 
imperfecciones humanas 
y la eterna incomunicación 
entre sexos... Cuentan 
en su biografía que de 
la guardería la echaron

i

Laura Granja

por instigadora, y en el 
colegio las monjas tampoco 
la entendieron. Años 
después,en el instituto, 
decidió pasar de todo menos

de curso... hasta que un día 
en el patio la directora la 
confundió con una madre. Es 
descarada, irreverente, impía 
y políticamente incorrecta.
Por otra parte, el Griffin ha 
programado esta semana 
para el ciclo de conciertos del 
sábado al grupo Night & Day, 
que propone un viaje a través 
de las décadas doradas de 
los 6 0  y los 70.

►  David Baró estrena 
divendres al Teatreneu 
r espectacle d'Annemann

Tal com avançava dimarts 
en aquestes pàgines, el 
m entalista sabadellenc 
David Baró s ’instal·la a 
partir d ’aquest divendres al 
Teatreneu de Barcelona amb

l’espectacle «Annemann: la 
h istoria de un creador de 
misterios», que es veurà 
cada divendres de febrer.
Hi presenta un gran ventall 
de tècniques i efectes que 
va crear el nord-americà 
Theodore Annemann, i que 
Baró porta al seu terreny.
Una primera estrena la va fer 
fa un parell d ’anys enrere a 
l’Àgora de Sant Oleguer, i ara 
l'ha renovat. David Baró és 
Premi Nacional de Mentalisme 
2014.

►  «Jam» i concert amb 
Oest Esteve al Wild Geese
Aquest dijous, a partir de 
las 22 ,30  horas, la Jam 
Session del Wild Geese estará 
organitzada per Cristina 
Navarro i Manu Benitez,

amb micro obert per a to ts  el 
músics del Vallès. I demà, a 
les 23 .30h . concert d 'Oest 
Esteve presentant el seu 
projecte, acompanyat al cello 
per Fernando Mas.

►  «Ninis», nou Glop de 
teatre a la Bodega Coca
Directament del cicle «Ni 
àngels, ni sants» arriba a 
la Bodega Coca aquesta 
divertida peça de Marc 
Torrecillas, dirigida per Laura 
Palmero i Xavier Juclà, que 
es veurà a la Bodega Coca 
en forma de ’glop de teatre ' 
a partir d ’aquest divendres, 
en tres horaris: 20 .1 5 , 21 
i 21 .4 5  hores. El divendres 
13 de febrer es repetiran les 
representacions a la històrica 
bodega del carrer Brutau.


