El circ… una art escènica basada en el repte dels homes i de les
dones davant de la llei natural de la gravetat.
El circ… on cada petit moviment d’una o altra part del nostre cos,
on el sentit comú, la pluralitat i el respecte, són necessaris per fer
possible l’espectacle.
El circ… on la por no té nom, on el risc perd el nord, on la seguretat
guanya terreny i on les conquestes personals, amb el temps,
esdevenen més comple-xes.
El circ… ens transporta a l’interior de la carpa, on et sents a la vegada
fràgil i potent. Allà on per descobrir l’essencial, cal ser lliure d’acció
i pensament.
El circ… concert poètic que desvetlla emocions en estat pur.
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BYE, BYE, CONFETTI
Tres pallassos ploren la mort
del seu líder, Confetti: el buit que
ha deixat sembla absolut.
Algú haurà de substituir-lo?
Un espectacle de pallassos
extravagants i autèntics, en què
les mitges tintes no hi tenen
cabuda. Humor i amor a parts
iguals, però sobretot, sorpresa i
estupefacció.

PALLASSOS
Edat recomanada a partir de 7 anys.
Dijous 1 a les 22.30 h a l’espai Pista.
Gratuït.
ART URBÀ, GRAFFITI,
MURAL EN MUR EFÍMER
Per a tots els públics.
Divendres 2 i dissabte 3 a les 19.00 h al Parc del Graó.
Gratuït.

ART URBÀ
CactuSoup són la Francesca
Vasile i el Blai Baules, junts
formen un tàndem creatiu on
l’art urbà i les intervencions en
l’espai públic formen part del
seu ADN.
En els seus treballs investiguen
les múltiples opcions de l’Street
Art i juguen amb pintura i
diferents tècniques per tal de
sorprendre’ns amb els seus
murals.

CACTUSOUP

TABULA

LES CÍCLIQUES

Tabula és la necessitat de trobarse a una mateixa; busques i
perds, puges i caus. Passem la
vida intentant entendre qui som
i ens oblidem de sentir qui som.
Tabula, és fugir per tu.
La segona creació d’aquesta
companyia lleidatana de teatre
físic, que incorpora nous
llenguatges i s’apropa a altres
disciplines com la dansa i el
titella.

MOVIMENT, TEATRE FÍSIC,
TITELLES, DANSA
Edat recomanada a partir de 5 anys.
Divendres 2 a les 20.00 h a l’espai Unió.
Gratuït.

ACROBÀCIA, EQUILIBRI,
MÀ A MÀ, MALABARS
Edat recomanada a partir de 5 anys.
Divendres 2 a les 22.30 h a l’espai Pista.
Entrada 3€.

ESENCIAL

VAIVÉN CIRCO

Cinc personatges que juguen,
que
somien,
un
viatge
d’aventures que els portarà a
llocs recòndits en què la decisió
vital serà prendre el camí més
simple.
Aquest nou espectacle de Vaivén
Circo es presenta amb una
posada en escena inspirada en
l’Arc de Sant Martí de Waldorf,
una joguina composta per
pilars i arcs que propicien una
espectacular escenografia.

TRES SOM DOS

JA HI SOM
Aquest parell de músics
maldestres i divertits que
viatgen per pobles i ciutats, fires
i mercats arribaran al Circpicat.
Comediants i despistats, amb
les seves músiques i accions no
us deixaran dormir a la cadira.

MÚSICA, CLOWN, TEATRE DE CARRER
Per a tots els públics.
Dissabte 3 a les 12:00 h i a les 19:00 h a l’espai Parc,
i a les 20.30 h a l’espai Institut.
Gratuït.
TEATRE DE CARRER
Per a tots els públics.
Dissabte 3 a les 12.00 h a l’espai Parc.
Gratuït.

HELIKO
Una família arriba amb la seva
casa al damunt, transportada
pel seu caragol Heliko.
Busquen un lloc on quedar-se.
Mentre ho fan, aprendran coses
sobre els habitants del poble
on es troben i veurem la seva
quotidianitat una mica diferent
de la nostra.
Un espectacle de carrer amb
el segell inconfusible de la
companyia lleidatana El Sidral.

EL SIDRAL

TRIPULA
Dos científics il·luminats han
descobert una nova manera de
viatjar, i avui ho exposen a un
grup de passatgers.

FARRÉS BROTHERS

Després de molt treball i esforç,
es veuen amb cor de mostrarnos la seva gran evolució en els
mitjans de transport: el Globus
Estàtic.
El viatge promet ser plàcid i
poètic, tot i que algun contratemps
obligarà els passatgers a
incorporar-se a la tripulació.

TEATRE, MANIPULACIÓ D’OBJECTES,
TITELLES
Per a tots els públics.
Dissabte 3 i diumenge 4 a les 18.30 h.
Espai Unió.
Entrada 3€. Aforament reduït.

MÀGIA, IL·LUSIONISME
Edat recomanada a partir de 5 anys.
Dissabte 3 a les 19.00 h a l’espai Parc.
Gratuït.

MAGO LYNCH

IN YOUR FACE
Il·lusionisme en estat pur, que
no deixarà a ningú indiferent.
Senzillesa i serenor és el que
desprèn aquest jove artista, que
està cridat a ser un dels grans
en el panorama estatal.
Un espectacle de màgia valent
i atrevit. El mag Lynch utilitza
objectes quotidians prestats pel
mateix espectador per allunyar
qualsevol dubte sobre el truc o
la preparació prèvia.

TARTANA

TROCOS LUCOS

Es tracta de la primera creació
de la companyia Trocos Lucos,
una proposta innovadora en
l’àmbit escènic, en la que el
públic podrà gaudir de la precisió
d’una de les tècniques de circ
més espectaculars, com és la
bàscula i l’equilibri sense mans.

BÀSCULA, ACROBÀCIA, MÀ A MÀ
Per a tots els públics.
Dissabte 3 a les 20.30 h a l’espai Institut.
Gratuït.

SUSPENSIÓN
Veiem a cinc homes normals,
cadascun diferent i tots iguals.
Es cuiden, s’empenyen i celebren
junts. Llencen ganivets contra la
seva pròpia ombra.
Constantment es qüestionen la
seva identitat, però a la vegada
se’n riuen d’ells mateixos.
Un espectacle amb una gran
càrrega tècnica i visual de circ
contemporani que ens farà
emocionar.

La tensió entre el risc de
l’alta acrobàcia i la innocència
dels jocs mantenen el públic
expectant fins al final de
l’espectacle.

MALABARS, LLANÇAMENT DE GANIVETS
Edat recomanada a partir de 7 anys.
Dissabte 3 a les 22.30 h a l’espai Pista.
Entrada 3€.

NUEVEUNO

DESCLOS
Amb un sol actor sobre l’escenari,
aquest espectacle ens farà viure
mil i una sorpreses. “Desclos”
combina les arts escèniques
amb la poesia visual.

RUBRICA TEATRE

És un espectacle que parteix d’un
punt de vista bàsic: ho tenim tot a
les nostres mans.
Ens recorda el conflicte que
tot ésser humà viu en algun
moment: deixar-se endur per el
corrent, o atrevir-se a descobrir
camins inexplorats.

TEATRE FÍSIC, CLOWN POÈTIC,
TEATRE DE CARRER
Per a tots els públics.
Diumenge 4 a les 12.00 h a l’espai Parc.
Gratuït.

ACROBÀCIES AÈRIES, MÀSTIL
Per a tots els públics.
Diumenge 4 a les 20.15 h a l’Institut.
Gratuït.

PAKIPAYA

SHAKE, SHAKE, SHAKE,
Una estructura de 6 metres d’alt
i… Tony Fumé! A la recerca de la
parella ideal, que faci realitat els
seus deliris més estrafolaris.
Humor, risc i emoció. Un
Espectacle sorprenent a ritme
de música disco.
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TRESPERTÉ

ACROBÀCIA, EQUILIBRI, BÀSCULA,
CLOWN
Per a tots els públics.
Diumenge 4 a les 21.30 h a l’espai Pista.
Entrada 3€.

OOPART
Una peculiar tripulació aterra
davant nostre i ens presenta una
gran oportunitat de fer viatges
en el temps. Ens intentaran
seduir amb els seus sorprenents
números de circ, però manipular
el temps de vegades té les seves
conseqüències…
Un espectacle fantàstic de
circ teatre que no ens deixarà
indiferents per la seva posada
en escena i per l’execució que
ofereixen els artistes.

NORMES D’ACCÉS ALS ESPECTACLES
• Les entrades no són numerades, intenteu arribar amb temps
suficient per evitar aglomeracions.
• Per entrar al recinte serà obligatori l’ús de la mascareta.
• Un cop acabada la representació caldrà esperar el torn de sortida
per evitar aglomeracions.
• L’organització es reserva el dret d’admissió davant les persones
que no respectin les normes.

Les normes d’accés als espectacles poden variar en funció de les
restriccions a les que estiguem subjectes.

VENDA D’ENTRADES
• Les entrades es podran adquirir a www.alpicat.cat/entrades o des
de l’App de l’Ajuntament.
• L’entrada que acredita l’accés es rebrà per correu electrònic
en format PDF. Caldrà mostrar-la a l’organització per accedir al
recinte.
• Les entrades s’hauran d’adquirir de forma individual.
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