
SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

Us presentem una nova edició del Festival 
de Circ i Firaires TRAPEZI Vilanova i la 
Geltrú. La nostra ciutat, com ja és habitual, 
es tornarà a omplir un any més de propostes 
de tota mena. Circ per a tots els públics a 
diferents places, equipaments i carrers de 
la ciutat. 

Tothom hi està convidat i creiem que tothom 
hi pot trobar un espectacle per a gaudir i 
descobrir. En aquesta edició veurem artistes 
consolidats del nostre país i que ja han 
projectat el seu treball a nivell internacional, 
al costat d’artistes 

que comencen a moure’s en el panorama 
professional. I de nou, els tallers per als 
més petits que tornaran a experimentar 
les tècniques de circ de manera lúdica. Els 
firaires ompliran la Plaça de la Vila i el Teatre 
Principal presentarà espectacles per a sala.

Per aquestes raons, pel gaudi personal i per 
tot el que ens expressa el circ us convidem 
a participar en aquesta nova edició del 
nostre festival TRAPEZI.

Alcalde de Vilanova i la Geltrú

SALUTACIÓ De LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Innovació, poesia, participació, territori.

Quan decidim muntar un espectacle de 
circ utilitzem tot allò que tenim i que volem 
compartir. Aquesta ha estat la nostra 
primera intenció quan sen’s ha confiat la 
direcció del Trapezi de Vilanova i la Geltrú; 
ens hem endinsat en el nostre entorn.

Avui, el circ a Catalunya comença a rebre 
el retorn dels joves que es van començar 
a formar a casa nostra i que més tard van 
seguir la seva formació fora del nostre país. 
Ara tenim l’oportunitat de gaudir amb els 
seus espectacles plens d’energia. Podem 
aprofitar d’aquests dies que estaran entre 
nosaltres abans que els seus salts els portin 
arreu del món. Els tindrem als carrers, 
al Teatre Principal i també al Centre de 
Creació La Vela de Vilanova.  

Vindran novament els Firaires a la Plaça 
de la Vila, veurem com creix el nostre lloc 
de trobada al pati de l’Escola Pompeu 
Fabra amb tallers de descoberta de circ 

i espectacles matí i tarda; la música dels 
Vatua l’olla correrà pels carrers, coneixerem 
dues novetats: un aperitiu de circ a l’hora 
del vermut i la pista de La Vela, que s’obrirà 
a les noves formes de circ el dissabte al 
vespre. Ens venen a veure companyies 
noves de trinca i troupes que es renoven, ja 
sigui amb un nou espectacle o amb originals 
propostes de la pista. Creiem que totes 
aquestes persones representen i nodreixen 
el circ dels nostres dies actuant sempre i 
des de sempre amb il·lusió.

Hem mirat i remirat per portar-vos allò 
que és nou i el que s’està coent; la poesia 
del circ presentada en diverses formes i la 
participació en un marc de circ a favor de la 
trobada entre petits i grans.

Benvinguts i benvingudes al XV Festival de 
Circ i Firaires de Vilanova i la Geltrú, una 
mostra del nostre circ, el circ que es veu 
arreu del món.

Jordi Gaspar / Johnny Torres

· Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú · Direcció artística: Jordi Gaspar i Johnny Torres 
· Direcció tècnica: Regidoria de Cultura · Serveis tècnics: USM i SOMA produccions 

· Comunicació: Regidoria de Comunicació · Projecte gràfic:  Estudi cocolia - www.cocolia.cat   

HORA LLOC COMPANYIA

La Vela és un centre de producció i creació per artistes i companyies de circ 
ubicat al costat de la Masia d’en Cabanyes, en funcionament des del 2006. 
Totes les activitats del Festival programades en aquest espai es portaran a 
terme a la Vela Vermella o als seus voltants.

Servei continuat de bar i menjador durant tot el Festival.

LA VELA, CENTRE DE CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE CIRC

D
IV

EN
D

R
ES

 2
7 

D
E 

M
A

IG
D

IS
SA

BT
E 

28
 D

E 
M

A
IG

18.00 h

18.30 h

19.00 h

19.30 h

20.00 h 

21.00 h

22.30 h

23.30 h

11.00 h

11.00 h

12.00 h

12.00 h

12.30 h

13.00 h 

17.00 h

17.00 h

17.00 h

18.00 h

18.00 h

18.30 h

19.00 h

19.00 h

19.30 h

20.00 h

20.30 h 

22.30 h

23.30 h

11.00 h

11.00 h

11.00 h

12.00 h

12.00 h

12.30 h 

13.00 h

17.00 h

17.00 h

18.00 h

18.00 h

18.30 h

19.00 h

19.00 h

19.30 h

20.00 h

20.30 h

21.00 h 

22.30 h

23.30 h

TOC

Carrers del centre

Plaça del Mercat

Plaça del Mercat

Carrers del centre

Teatre Principal

La Vela Carpa exterior

La Vela Vermella

Plaça de la Vila

Pati de l’Escola Pompeu Fabra

Plaça d’Enric C. Ricart

Cruïlla Francesc Macià-Rambla

Carrers del centre

Pins Escola Pompeu Fabra

Plaça de la Vila

Pista de l’Escola Pompeu Fabra

Pati de l’Escola Pompeu Fabra

Pins Escola Pompeu Fabra

Plaça del Mercat

Carrers del centre

Plaça del Mercat

Plaça de les Neus

Cruïlla Francesc Macià-Rambla

Pista Escola Pompeu Fabra

Carrers del centre

La Vela Carpa exterior

La Vela Vermella

Plaça de la Vila

Pati de l’Escola Pompeu Fabra

Pista de l’Escola Pompeu Fabra 

Plaça del Mercat

Cruïlla Francesc Macià-Rambla

Carrers del centre

Pins Escola Pompeu Fabra

Plaça de la Vila

Pati de l’Escola Pompeu Fabra

Pins Escola Pompeu Fabra

Plaça del Mercat

Carrers del centre

Plaça d’Enric C. Ricart

Pista Escola Pompeu Fabra

Cruïlla Francesc Macià-Rambla

Plaça de les Neus

Carrers del centre

Teatre Principal

La Vela Vermella

La Vela Vermella

DURADA

D’11 a 13 i de 18.00 a 20.00 h

Itinerant

20 minuts

35 minuts

Itinerant

60 minuts

50 minuts

50 minuts

D’11.00 a 13.00 h

D’11.00 a 13.00 h

45 minuts

30 minuts

Itinerant

De 13.00 a 14.00 h

De 17.00 a 20.00 h

De 17.00 a 1 8 .00 h

De 17.00 a 20.00 h

30 minuts

35 minuts

40 minuts

55 minuts

55 minuts

30 minuts

45 minuts

Itinerant

50 minuts

40 minuts

D’11.00 a 13.00 h

D’11.00 a 13.00 h

D’11.00 a 12.00 h

55 minuts

25 minuts

Itinerant

De 13.00 a 14.00 h

De 17.00 a 20.00 h

De 17.00 a 20.00 h

50 minuts

35 minuts

Itinerant

45 minuts

45 minuts

30 minuts

55 minuts

Itinerant

75 minuts

40 minuts

MANEL SALA “ULLS”

VATUA L’OLLA

COMPANYIA SACUDE

PESSIC DE CIRC

VATUA L’OLLA

ALBA SARRAUTE I CIA.

CIRC TEATRE MODERN

COMPANYIA LapOeT

NE ME TITERE PAS / GUIXOT DE 8

CIRC MENUT

COMPANYIA BAUALA

CIA. ROMAN

VATUA L’OLLA

Veure novetats 2011

NE ME TITERE PAS / GUIXOT DE 8

THE FLYING TIRITAS

CIRC MENUT

DUDU & CIA

PESSIC DE CIRC

VATUA L’OLLA

CIRCO CLAXON

MUMUSIC CIRCUS

CIA A PLOM I VOL

THE FLYING TIRITAS

VATUA L’OLLA

CIRC TEATRE MODERN

Veure novetats 2011

NE ME TITERE PAS / GUIXOT DE 8

CIRC MENUT

THE FLYING TIRITAS

CIRCO CLAXON

CIA A PLOM I VOL

VATUA L’OLLA

Veure novetat 2011

NE ME TITERE PAS / GUIXOT DE 8

CIRC MENUT

GROMIC

PESSIC DE CIRC

VATUA L’OLLA

COMPANYIA BAUALA

THE FLYING TIRITAS

CIA. ROMAN

MUMUSIC CIRCUS

VATUA L’OLLA

ATENEU POPULAR 9 BARRIS

LA FUCINA DE CIRC

ESPECTACLE

INAUGURACIÓ Exposició de fotografia

FUNKY A L’OLLA

FALSO GIRO 2. DANSA VERTICAL 

SIDE-CAR

FUNKY A L’OLLA

SOY LA OTRA (LA DIVA)

CIRC TEATRE MODERN 

EL OTRO MAR 

FIRAIRES

TALLERS DE CIRC MENUT

UALA-KADABRA!

MALABAR AL CUBO

FUNKY A L’OLLA

APERITIU DE CIRC

FIRAIRES

TALLER DE TRAPEZI

TALLERS DE CIRC MENUT

DE PAS

SIDE-CAR

FUNKY A L’OLLA

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

RODA MÓN

A PLOM I VOL

PRESONERS DE CIRC

FUNKY A L’OLLA

CIRC TEATRE MODERN

DONA’M UNA PISTA

FIRAIRES

TALLERS DE CIRC MENUT

TALLER DE TRAPEZI

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

A PLOM I VOL

FUNKY A L’OLLA

APERITIU DE CIRC

FIRAIRES

TALLERS DE CIRC MENUT

THE MAGOMIC SHOW

SIDE-CAR

FUNKY A L’OLLA

UALA-KADABRA!

PRESONERS DE CIRC

MALABAR AL CUBO

RODA MÓN

FUNKY A L’OLLA

CIRSCUMSTÀNCIES, 15È CIRC D’HIVERN

ARMONARIA I IL VIAGIO DI UNA CRINOLINA

FESTA DE CLOENDA

D
IU

M
EN

G
E 

29
 D

E 
M

A
IG

InfORMACIÓ 

Dinamitzada per MASSIER LAILAL

Paret CAP Jaume I

5€ l’entrada 

3€ l’entrada 

5€ l’entrada

3€ l’entrada 

5€ l’entrada

5€ l’entrada 

5€ l’entrada

Camí Rai
Camí Rai

La Vela

Nucli urbà Vilanova i la Geltrú

Hospital de 
Sant Antoni

Ronda Ibèrica
Ronda Ibèrica

R
onda d’Europa

< Esta
ció

   A
 Sitg

es 
>

Camí Rai
Masia d’en 
Frederic

Masia 
Cabanyes

Cam
í d

e la M
asia d’en C

ab
anyes

C-31 C-31

C-15

C-32 Túnels del Garraf >

< A Vilafranca Autopista 

AP-2 i C-32

Plànol d’espais

R
am

bl
a 

P
ri

nc
ip

al
R

am
bl

a 
de

 la
 P

au

R
am

bl
a 

de
l C

as
te

ll

R
am

bl
a 

P
ri

nc
ip

al

C
ar

re
r 

de
ls

 C
ap

ut
xi

ns
C

ar
re

r 
S

an
t 

S
eb

as
ti

à

Ca
rr

er
 d

e 
la

 U
ni

ó

Plaça 
del Mercat

Plaça Enric 
C. Ricart

Escola
Pompeu 
Fabra

Estació 
d’autobusos

Estació de tren

Plaça de 
la Vila

TOC

Teatre 
Principal

Plaça 
de les Neus

Plaça 
de la Peixeteria Castell

de la Geltrú

La Vela

Cruïlla

R
am

bl
a 

S
al

va
do

r 
S
am

à
R

am
bl

a 
S
al

va
do

r 
S
am

à

Rambla de Josep Tomàs VentosaAvinguda de Joan Balmes A Sitges >

Avinguda de Cubelles Carrer de l’Havana Carrer de Tetuan Carrer del Codonyat

Avinguda Francesc Macià



    DISSABTE 28 DE MAIG
Presentador: 
MARCEL ESCOLANO I JUANOLA

Amb:
JEREMIES “PERXA XINESA”
Número de circ realitzat per Jeremies Faganel amb una perxa xinesa 
de 6 metres d’alçada, tècniques d’acrobàcia i dansa combinades. Per 
gaudir d’un espectacle de gran harmonia, dinàmica i espectacularitat!

CIA. MIGUI MANDALASOL “TACTO” 
Morts i vides sota el tacte rocós de l’ésser.
Migui MandalaSol investiga en la recerca de noves fórmules i nous 
conceptes estètics fusionant la dansa Butoh i el moviment, des dels 
malabars a la manipulació d’objectes. 

ELEONORA GIMENEZ  “CAE”
Complicidad artística. Guillaume Bertrand – Julian Sanzerri
Espectacle de corda fluixa.

DUO LUYOL “BÀSCULA COREANA” Edu i Martin. 
Amunt! Cap als núvols! Impressionants vols on dos ingenus acròbates 
aconsegueixen descobrir que al cel no hi ha límits. Disposats a trencar 
motlles, amb els risc sota els seus peus, sorprendran a tots 
els espectadors.  

CIRC ALIENZO “EQUILIBRIS ACROBÀTICS” Borja i Miguel. 
Història plena d’emocions, acció i humor. Aquest duet utilitza la 
tècnica dels equilibris acrobàtics, la música i l’art  en directe per 
explicar-nos la metamorfosi de dos personatges que viatgen junts 
per la supervivència. 

Presentador: 
MARCEL ESCOLANO I JUANOLA / www.losgalindos.net

Amb:
TOTO MALABARISTA “CHEMICAL JUGGLER”
Número de malabars tècnics on Luis “Toto” Niño manipula de tres 
fins a cinc masses a l’escenari mostrant una gran simpatia, precisió, 
rapidesa i elegància a l’hora de compondre els seus rítmics malabars.

DUDU
Fragments de l’espectacle que es podrà veure a les 18 hores al mateix 
espai. Número còmic i de mim.

MANEL ROSES  / www.balagans.net
Artista de la Cia Balagans, participant a l’espectacle Circumstàncies 
que es podrà veure al Teatre Principal. Número especial per al nostre 
aperitiu de circ. 

Dissabte 28 i diumenge 29 de maig 
Pati Escola Pompeu Fabra a les 13 hores

Es tracta d’un espai on el públic podrà fer un tast de les diferents propostes que 
podrà veure durant el Festival. Els números de circ s’hi aniran succeint i estaran 

conduits per un presentador de reconeguda experiència artística.

APERITIU DE CIRCNOVETAT
2011

DISSABTE 28 DE MAIG

Dissabte 28 de maig
La Vela a les 23.30 hores

 “Dóna’m una pista”, neix amb el propòsit de recolzar noves 
fòrmules de circ emergent, tan del nostre país com de l’estranger. Aquesta nova 
activitat posa a disposició dels artistes una pista de circ on puguin ensenyar les 

seves creacions i el seu talent, i ofereix al públic la possibilitat de gaudir dels 
nous marcs expressius i de llenguatge de les arts del circ. Hi podrem veure 

el millor dels artistes emergents seleccionats que en breu actuaran a places, 
carrers i teatres d’arreu i que de ben segur no deixaran indiferent a ningú.

NOVES FÒRMULES DE CIRC EMERGENT 

DÓNA’M UNA PISTANOVETAT
2011

Presentador: 
MARCEL ESCOLANO I JUANOLA / www.losgalindos.net

Amb:
SALTOKA 5, ASIER GARNATXO
Un espectacle de malabars on es posa a prova la gravetat i es 
qüestionen les lleis de la física. El malabarista intrèpid dansa i juga 
amb aros al seu voltant compartint amb el públic un còctel d’emocions 
i humor. 

GROMIC
Fragments de l’espectacle sencer que es podrà veure a les 18 hores al 
mateix espai. Número visual amb tocs de màgia.

GUILLERMO ARANZANA
Artista de la Cia Balagans, participant a l’espectacle Circumstàncies 
que es podrà veure al Teatre Principal i que ens presenta un número 
de circ especial per aquest aperitiu. 

DIUMENGE 29 DE MAIG

“FALSO GIRO 2, DANSA VERTICAL”
Espectacle de dansa vertical que fa volar l’espectador. Ens explica una 
història de trobada i fantasia a través de dos personatges: Sacu i Mica. 
Són éssers que somien, ballen, corren, salten i volen contagiant d’aquests 
sentiments a l’espectador. Els primers en arribar tindran plaça especial 
estirats sota la paret!!! Intèrprets: Mamen Alcàzar, Samuel Delgado Martin / 
Autor i director: Samuel Delgado Martin / Adaptació i escenografia: Sacude
www.sacude.com

COMPANYIA SACUDE

“SOY LA OTRA ( LA DIVA )”
La vida d’una diva en un sol concert-espectacle que viatja entre la poesia, 
la música i l’acrobàcia. L’ascens i caiguda d’una artista de cabaret a la recerca 
del seu pare són l’eix d’un espectacle de l’actriu, pallassa, música i acròbata 
Alba Sarraute. Acrobàcies, interpretació multilingüe, música acompanyen 
aquest espectacle. Idea i dramatúrgia: Alba Sarraute Pons / Intèrprets: Alba 
Sarraute, Roc Sala, Pol Caturia, Alexandre Guitart / Direcció: Blai Mateu
www.albasarraute.com

COMPANYIA ALBA SARRAUTE I CIA. 

“A PLOM I VOL”
Companyia especialista en acrobàcia amb aparells, acrobàcia aèria i 
equilibrisme. Espectacle que ironitza sobre les contradiccions de la parella 
on la línia entre l’amor i l’odi arriba a ser totalment difusa. 
Intèrprets: Matias Mari i Irene Estrade.
www.aplomivol.blogspot.com

COMPANYIA A PLOM I VOL

“EL OTRO MAR”
Història d’encontres i solitud, de mons que s’entrellacen en un recordar 
quotidià de somnis. És una història de conflictes imaginaris en la que 
es desconeix la separació entre allò real i allò somiat. Espectacle 
multidisciplinari amb tècniques de circ, dansa i música. Intèrprets: Emanuel 
Nallín: músic i compositor / Amanda Wilson: cordes verticals i roda cry / 
Diego Díaz: roda alemanya i dansa acrobàtica.
www.lapoetcompagnie.blogspot.com

COMPANYIA DE CIRC LAPOET 

“UALA-KADABRA!!”
Espectacle multidisciplinari amb acrobàcies, malabars, trapezi i sobretot 
molt d’humor. Tres personatges molt curiosos passen els dies divertint a la 
gent que els venen a veure a casa seva: l’escenari. Intèrprets: Berta Junyent, 
Lluís Gómez, Amer Kabbani i Miquel GG.
www.bauala.blogspot.com

COMPANYIA DE CIRC BAUALA 

COMPANYIES

Esteu convidats a entrar en un petit Circ-Teatre de viatge. Les portes 
s’obren. Entrem en un espai sobri on una partitura per a dos artistes i pocs 
objectes componen un trencaclosques de circ sorprenent...
Intèrprets, idea original: Jonhy Torres i Benet Jofre / Mirada externa: Bet 
Garell / Partitura: Ernest Martínez / Vibràfon i percussions: Ernest Martínez 
/ Banjo: Josep Traver / Clarinet i tenora: Joan Besalduch / Caixa: Tito 
Busquets / Producció de so: Miquel Farré / Disseny de llums: Oscar de la 
Paz / Escenografia: Benet Jofre / Fusteria: Joaquim Batlló / Vestuari: Alexa 
Lecomte i Anna Díaz. 
Aforament limitat a 70 persones per sessió.
Una producció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ( La Vela ), 
CAER-Centre d’Arts Escèniques de Reus, Mercat de les Flors i IMAC 
de Mataró. Amb la col·laboració d’Antigua i Barbuda i Artesanato Escènico.
www.circteatremodern.blogspot.com

CIRC TEATRE MODERN

“REVOLUCION INDUSTRIAL”
Sàtira del treball mecanitzat en un espectacle d’acrobàcia on s’utilitzen 
tècniques de clown, gimnàstica, figures arriscades, demostració de força 
i agilitat, comicitat i bon humor. Intèrprets: Tatiana Hess, Germán Cortez.
www.circoclaxon.blogspot.com

CIRCO CLAXON

“CIRCUMSTÀNCIES”, 15è CIRC D’HIVERN 
Quatre persones estan citades en un lloc on han d’esperar el seu torn. 
Segueixen les normes. Mentrestant es descobreixen i es qüestionen entre 
ells. Espectacle amb un alt nivell tècnic amb especial domini dels equilibris: 
verticals, bàscula, perxa xinesa i manipulació d’objectes.
Idea Original i direcció: Ricardo Gallardo / Amb la Companyia Balagans  que 
són: Manel Rosès Moretó: verticals, bàscula i malabars; Guillermo Aranzana 
Enriquez: roda cry; Nilas Kronlid: perxa xinesa, bàscula i acrobàcia; Oscar 
Karlsson: bàscula, verticals, trampolí i acrobàcies / Música original de Juan 
Cristobal Saabedra / Disseny i il·luminació: Quico Gutierrez / Escenografia: 
El Taller de Lagarto / Vestuari: Alex de la Pozoña.
www.ateneu9b.net/circumstancies

ATENEU POPULAR 9BARRIS

“DE PAS”
Espectacle que s’inventa de nou per cada lloc on passa. Sense paraules, 
sense regles, el joc constant amb el públic va dibuixant nous camins cap 
a la imaginació, on la sorpresa i la rialla van del bracet.
Intèrpret: Eduard Arnalot
www.lamaletadelsespectacles.com

DUDU & COMPANYIA 

“SALÓ RECREATIU” 
Companyia de teatre ambulant que convina el teatre de carrer amb el de titelles 
amb unes personalíssimes creacions per la integració de l’espai escènic i els seus 
detalls escenogràfics en el desenbolupament de l’obra i la bona recreació dels 
personatges que la integren. Direcció: Xesco Quadres. 
www.nemetiterepas.cat

FIRAIRES, OIXQUE

“GARGOT DE JOCS”
Guixot de 8 venen amb una tona de ferralla i residus que van agafant forma per 
convertir-se en estructures de formes insòlites. Jocs que no entenen d’edats, 
gèneres ni colors sinó que ens apropen i ens igualen als altres.
www.guixotde8.com

FIRAIRES, GUIXOT DE 8

“ARMONARIA I IL VIAGIO DI UNA CRINOLINA”
Martina Nova presenta un gegantesc instrument musical, composat per 
campanes i tubulars, cables d’acer, penjat a vuit metres d’alçada. Ella 
s’embolica en una tela que penja i amb les seves evolucions toca aquest 
instrument. Música creada amb moviment, cables lluminosos que s’encenen 
contestant a lleus tocs de l’acròbata. Idea i realització: Martina Nova / 
Assessorament artístic: Doraina Crema / Música: Gipo Gurrado / Software: 
Manuel Benyacar / Projecte mecànic: Francesc nova / Llums: Vicenzo 
Caruso / Vestuari: Esprit Nouveau.
www.martinanova.com

LA FUCINA DE CIRCO

“SIDE-CAR”
Un viatger arriba a la plaça damunt una moto. No és un vehicle qualsevol sinó 
un estrany aparell de tres rodes. Una extravagant moto amb un sidecar d’un 
altre temps. Intèrpret: Xavier Arcos Argemí / Dramatúrgia: Walter Velazquez.
www.pessicdecirc.com

PESSIC DE CIRC

“PRESONERS DE CIRC”
Companyia de circ especialitzada en acrobàcies aèries. Tres fugitius arriben 
al circ fugint de la policia, però allà els espera una sorpresa...
Actors i acròbates: Pedro Carrasco, Marina Gayoso, Jordi Montmany, Albert 
Ventura / Direcció artística: The Flying Tiritas.
www.theflyingtiritas.com

THE FLYING TIRITAS

“RODA, món”
Espectacle comunicatiu amb interacció del públic que gira al voltant de l’element 
escenogràfic principal: la roda, la música, la dansa, el joc d’actor i les acrobàcies 
es fusionen per arribar a un llenguatge d’expressió únic i harmoniós.
www.mumusiccircus.com

MUMUSIC CIRCUS

“MINI ESCOLA DE CIRC AMBULANT”
El circ menut basa el seu treball en la recuperació de jocs circenses basats en 
l’aprenentatge lúdic i festiu. Hi trobareu diversos tallers ubicats dins una carpa 
de circ en miniatura on els més petits se sentiran els més grans. 
Direcció, producció i creació: Andrea Martinez. 
www.circmenut.org

TALLERS DE CIRC MENUT

“THE MAGOMIC SHOW”
Tendre espectacle d’humor visual on la senzillesa es torna màgica. Comèdia 
inspirada pel món de la màgia i l’art del clown. Un rodamón! Un públic! Una 
trobada! Intèrpret: Michaël Gueulette
www.gromic.eu

MICHAËL GUEULETTE, GROMIC

“MALABAR AL CUBO”
Espectacle que fusiona el jazz amb els malabars. Un mafiós molt singular a traves 
de les seves esferes metàl·liques, masses, pilotes de rebot i un toc de màgia  
demostra les seves habilitats al ritme de la música.
Amb: Roman Masotti Gandini.
www.lawebderoman.com

ROMAN 

“FUNKY A L’OLLA”
Banda de músics freaks de llargues cames, frondoses grenyes, llampants vestits i 
molta gresca sobre el cos per encomanat a tothom el ritme del funky. Intèrprets: 
Nil Vila: saxo alt / Joel Sampere:saxo baríton / Andres Acebes: trompeta / 
Ferran Puis: trombó / David Garriga: trombó / Pau Font: caixa / Roger Cucurella: 
saxo soprano / Roger Cucurella i Jaume Martí: actors / Direcció: Jaume Martí / 
Música: Roger Cucurella i Jaume Pascual.
www.vatualolla.com

VATUA L’OLLA

TALLERS

DISSABTE 28 I DIUMENGE 29 DE MAIG 
D’11 A 13 HORES I DE 17 A 20 HORES
Una alternativa a l’oci passiu on els participants deixaran de ser simples 
espectadors per ser també protagonistes. A la mini escola de circ ambulant 
hi trobareu diversos tallers ubicats dins una carpa de circ en miniatura on els 
més petits es sentiran els més grans. / www.circmenut.org

TALLERS DE CIRC MENUT

DISSABTE 28 A LES 17 HORES I DIUMENGE 29 A LES 11 HORES
Una experiència única i no patiu, molt segura. Els Flying Tirites 
us ensenyaran a volar amb el seu trapezi. Mentre els participants 
experimenten aquest vol, els assistents podran gaudir del que es 
converteix en un espectacle diferent, protagonitzat pels alumnes de vol. 
Durada aproximada 1 hora. / www.theflyingtiritas.com

A CÀRREC DE LA COMPANYIA THE FLYING TIRITAS
TALLER DE TRAPEZI PER A PETITS I GRANS

D’11 a 14 i de 17 a 20 hores. Entrada lliure
Pati de l’Escola Pompeu Fabra 

TALLERS PER A PETITS I NO TAN PETITS...

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE CIRC

INAUGURACIÓ DIVENDRES 27 DE MAIG A LES 18 HORES
D’11 A 13 HORES I DE 18 A 20 HORES 
SALA TOC - Carrer Sant Sebastià , 11 - Entrada Lliure
Fotògraf d’arts escèniques especialitzat en el mon del circ des del 2002. Fundador 
de Zirkolika, revista de les arts escèniques des del 2004, les seves fotografies s’han 
publicat en diversos diaris d’àmbit nacional, revistes com Carrer i Serra d’Or i altres 
mitjans impresos i a Internet.

Sinopsi de l’exposició que podrem veure al Trapezi: “Un dia de l’any 2002 vaig 
entrar al circ i vaig quedar tan fascinat pel que estava veient que, a partir d’aquell 
instant, decideixo captar amb la meva càmera la bellesa del treball dels artistes. 
Que fa diferents als artistes de la resta dels humans? Són rodaments i porten el seu 
art pels camins que tots trepitgem. El circ és la suma de totes les arts escèniques.” 
/ www.ulls.info / www.circ-manelsala-ulls.blogspot.com

MANEL SALA “ULLS” 

EXPOSICIÓ

FIRAIRES - PLAÇA DE LA VILA
DISSABTE 28 I DIUMENGE 29 DE MAIG
D’11 A 13 H I DE 17 A 20 HORES - Plaça de la Vila 

OIXQUE / www.nemetiterepas.cat
Direcció Xesco Quadras
Companyia de teatre ambulant que combina el teatre de carrer amb el de titelles 
amb unes personalíssimes creacions per a la integració de l’espai escènic i els 
seus detalls escenogràfics en el desenvolupament de l’obra i la recreació dels 
personatges que la integren.

GUIXOT DE 8 / www.guixotde8.com
Guixot de 8 venen a Trapezi on literalment descarregaran una tona de ferralla a la 
Plaça de la Vila. Aquests residus aniran agafant forma i es convertiran en estructures 
de formes insòlites. Fins a 38 jocs componen una col·lecció de GARGOT DE JOC 
amb el volen demostrar que jugar no entén d’edats, gèneres ni colors.

FIRAIRES

Els menors de 4 anys no pagaran entrada sempre i quan no ocupin un seient i estiguin 
a la falda d’un adult. 
Un cop iniciats els espectacles de pagament no es permetrà accedir a l’espai.
No es permet cap mena d’enregistrament en qualsevol format sense l’autorització dels artistes.
En cas de pluja consulteu al web municipal: www.vilanova.cat
Es reserva el dret d’admissió als espais de pagament.
L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte d’aquesta programació si les 
circumstàncies ho exigeixen. 
L’accés a La Vela s’obrirà a les 21 hores.

Us recordem:

PREUS:

·

·
·
·
·
·

·

Venda anticipada des del dia 23 de maig de 17 a 20 hores a la 
cruïlla Francesc Macià - Rambla Principal. I una hora abans de 
l’espectacle a la taquilla de cada espai.

Teatre Principal i Vela Vermella

Circ Teatre Modern (Vela Exterior)

La resta d’espectacles i tallers són gratuïts

5€

3€

VENDA 
D’ENTRADES 

I  INFORMACIÓ

Més informació del festival: www.vilanova.cat/trapezi i al facebook.


