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Diada de circ
al Montseny

+ RECOMANEM

El Circ Cric celebra el Dia

Mundial del Circ aquest

diumenge amb una festa per

a tota la família. La seu de la

companyia a Sant Esteve de

Palautordera, al Montseny,

acull durant tota la jornada

un seguit d’espectacles de

circ, tallers, jocs, contes,

música i petites passejades

pel bosc amb la presència

d’acròbates, malabaristes i

mags. Entre les nombroses

activitats programades, hi ha

Contes a l’Autobús amb la

Srta. Perleta, l’espectacle Post

clàssic de Tortell Poltrona, un

concert de gaites d’escocesos

excèntrics, la comèdia de

carrer de Malabreikers, l’ex-

hibició d’habilitats absurdes

de Walkman i una sessió de

circ contemporani a càrrec de

la companyia Circ Bover. Pep

Callau és el mestre de cerimò-

nies d’aquesta diada de circ en

un entorn tan especial com el

Parc natural del Montseny.

FIRA D’ESPECTACLES I

ACTIVITATS. CIRC CRIC. CAMÍ DE

LA SERRA DE CAN VILATORT, 10.

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

(VALLÈS ORIENTAL). DG. 12

D’ABRIL, TOT EL DIA. PREU: 16€.

EDATS: TOTES LES EDATS. WEB:

www.circcric.com

El cicle Poliorama en famí-
lia tanca la temporada amb
un espectacle pluridiscipli-
nari que ja va agradar en la
seva estrena l’any passat al
mateix teatre. La jove com-
panyia catalana Mucab Dans,
que actualment està fent una
intensa gira mundial, torna
a Barcelona durant tres úni-
ques setmanes amb la repo-
sició de Bombolles de paper,
un muntatge que explora to-
tes les facetes artístiques per
convidar l’espectador a ima-
ginar des d’una butaca.

Somni visual

La dansa, la música en directe
i la interacció multimèdia
són els ingredients d’aquesta
proposta visual i plàstica que
juga amb la imaginació de
grans i petits i els transporta
a un espai on tot és possible.
Com si es tractés d’un gran
somni, els espectadors recor-
ren un món fantàstic
ple de bombolles de tot
tipus: de sabó, de paper, digi-
tals, de globus, amb ombres,
amb llum negra, etc. Els nens
i nenes no podran treure la

J. BEGG

EL TEATRE POLIORAMA CLOU LA SEVA TEMPORADA FAMILIAR AMB UN ESPECTACLE MULTIMÈDIA

Bombolles de paper sense límits

La coreografia d’IrinaMartínez, la música de Joan Laporta i l’audiovisual deMarco Domenichetti són la base de l’espectacle.

BOMBOLLES DE PAPER

DATA: DG. 12, 19 I 26 D’ABRIL, A LES

12.30H. LLOC: TEATRE POLIORAMA.

LA RAMBLA,115. BCN (CIUTAT

VELLA). PREU: DE 10 A 12€. GRUPS

A PARTIR DE 10 PERSONES, 9,50€.

FUNCIONS ESCOLARS, 6,50€. EDATS:

A PARTIR DE 3 ANYS. WEB:

www.viuelteatre.com

mirada de l’escenari durant
aquest xou màgic i dinàmic
en què acabaran participant
activament.
Després del seu primer pas

pel cicle Viu el Teatre, les
bombolles imaginàries de
Mucab Dans han viatjat per
tot l’Estat i han estat reco-

negudes amb premis com el
millor espectacle familiar de
la Fira de Teatre de Ciudad
Rodrigo. Amb aquesta funció,
el Poliorama posa punt final
a set mesos d’espectacles per
a tota la família i ja prepara
la programació de la pròxima
temporada.

N


