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AL CARRER
naix per a visibilitzar les activitats culturals que
connecten amb la ciutadania. Es tracta d’una
iniciativa molt potent amb interés de consolidar-se. Un projecte cultural i participatiu que
pretén universalitzar la cultura al poble i aconseguir que es conega la diversitat cultural que
existix al nostre país amb espectacles tan distints, professionals i amateurs com circ, mim,
concerts, contacontes, il·lustracions i dansa,
entre altres, ocupant el centre de la localitat i el
barri amb caràcter històric de la Vila.
El projecte va començar l’any 2016 amb
propostes que barrejaven teatre, circ, música
i dansa. En l’edició del 2017, s’incorporaren
les arts plàstiques, amb intervencions artístiques
multidisciplinars. També en el 2017 es va crear
la JIA (Jornada d’il·lustració) amb importants
creadors d’este camp artístic.
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DIVENDRES 24

VERTICAL!
BRINCADEIRA Barcelona
17.30 h

Pl. Major

60’

ANIMACIÓ - PASSACARRER INAUGURAL

Vertical naix de la idea de transmetre, a través
del moviment i el so, la bellesa que s’amaga
en la ciutat de Barcelona.
La ciutat es troba en una constant recerca de
la realitat i ens ajuda a entendre que la nostra
vida ha de ser una improvisació «sense més ni
més»... I en este punt trobem l’equilibri.
TRANSPARENT o INVISIBLE?
Brincadeira naix l’any 2004 arran de les trobades de percussió al parc de la Ciutadella de
Barcelona. Al llarg de la seua trajectòria, evoluciona de ser un grup de batucada a una cia.
de percussió que fusiona l’expressió corporal
amb la musicalitat i que crea melodies a través
del moviment.
La seua primera composició és La Sonrisa del
Silencio 2008, un espectacle per a totes les
edats en el qual, durant una hora, sentiran i
gaudiran de l’energia de cada instant.
Seguint amb la idea de connectar amb el
públic es crea Evolution 2.0 2013. Com la mateixa paraula diu, és un espectacle que està en
desenvolupament constant.
El procés de creació musical i coreogràfic
es basa en el coneixement i l’equilibri de les
virtuts i els defectes de les persones que el
formen. Treballant tant el creixement personal
com l’aspecte social. Amb este format Brinca-
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deira viatja a Suècia, Alemanya, Rússia, Itàlia i
Romania.
En iniciar la internacionalització de la cia.,
l’Edison vol transmetre, a través del moviment
i el so, la bellesa de Barcelona. Per este motiu,
es crea l’espectacle VÊRTICAL 2015, el qual té
com a base la recerca constant de la realitat i
ens ajuda a entendre que la nostra vida ha de
ser una improvisació «sense res més». L’espectacle viatja a Hongria, Portugal, Dinamarca,
Itàlia, etc.
www.brincadeira.es

DIVENDRES 24

TARTANA
TROCOS LUCOS Madrid
18.30 h

Plaça del Mercat

50’

CIRC – MALABARS - ACROBÀCIES

Espectacle de gran format per a carrer i entretingut per a tots els públics.
Projecte que naix de la investigació sobre la
tècnica de la bàscula coreana i l’ús d’una furgoneta com a element escènic.
Circ contemporani i experimental, de caràcter
desenfadat i divertit sobre la base del rigor i la
precisió que requerixen la tècnica i la composició acrobàtica.
Tartana és un espectacle que conjumina una
investigació sobre la tècnica de bàscula coreana, equilibris sobre mans i humor, en una escena enquadrada per una furgoneta i la sensació
que qualsevol cosa és possible.
Una proposta innovadora amb la qual viure
el risc d’un alt nivell en les tècniques de circ i
amb la qual emocionar-te per la complicitat de tres acròbates que tracten de resoldre
conflictes tant absurds com quotidians. Des del
principi fins a la fi, Tartana et fa partícip dels
seus jocs «bojos», amb els quals no sabràs si
contindre l’alé o contindre el riure.
Trocos Lucos es va consolidar l’any 2019 a
partir de la il·lusió i el compromís professional de tres joves acròbates madrilenys per a
desenvolupar un espectacle de carrer amb
una furgoneta i la tècnica de bàscula coreana
com a llenguatge escènic. Durant el procés,
han treballat en diferents esdeveniments de
companyies com AcroEvents, Cirque des Sens
o 21Distritos, han actuat en festivals com
Trapezi, el TAC o Firco i han col·laborat amb
entitats com el Teatre Circ Price o l’Escola de
Circ Carampa.

Després de la creació de Tartana, han presentat el seu material en festivals com Circo de
Tres Cantos (Madrid) i Festival Circada (Sevilla), en el qual van aconseguir diferents premis.
Sense haver pogut estrenar oficialment per
circumstàncies externes, Trocos Lucos afronta
esta temporada 2021 amb la determinació de
donar-se a conéixer i evolucionar amb l’espectacle Tartana.
Vídeo promocional:
https://youtu.be/ijgtr8e-cza
www.trocoslucos.com
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DIVENDRES 24

GO BETWEEN - PANKU GRUP DE PERCUSSIó
Carles Bella, Bernat Cucarella
i Xavier Sanchis Alzira
18.45 h

Carrer Major de Santa Caterina

MÚSICA - PERCUSSIÓ

Go Between va ser escrit per a crear una plataforma per a tres percussionistes de formació
clàssica. El caràcter de la composició combina
el rock i la música artística. Els percussionistes
construïxen un marc musical amb una estructura repetitiva. La part de bateria i percussió està
completament integrada dins del sistema, però
s’avança per a assumir el paper principal diverses vegades, servint com “intermediari” per
a les disciplines de la música clàssica i rock.
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40’

DIVENDRES 24

SUPER
JOSEMI SYKES Paterna
18.45 h

Pl. Major

10’

ACROBÀCIES VERTICALS - PULLS

Un número d’acrobàcies circenses amb pulls.
Utilitzant diferents plans i altures, l’artista Josémi Sykes recrea una performance basada en el
personatge d’Spiderman, un magnífic exercici
d’equilibri del cos amb les mans.
Només amb uns bastons d’equilibri se succeïxen verticals, banderes i planxes que fusionen el moviment aràcnid del personatge amb
figures fixes.
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DIVENDRES 24

CATAPLUM!

AMEBA TEATRE València
19 h

Parc de Pere Crespí

TEATRE FAMILIAR - SENSE TEXT

Un ésser solitari insistix en la seua rutina malgrat les bombes que diàriament ressonen en
un horitzó pròxim a la seua casa. Per a seguir
endavant, les millors armes seran la fantasia,
el joc i la ximpleria. El millor aliat: el públic.
Espectacle de carrer sense text per a tots els
públics plasmat de tendresa, poesia i absurd.
Vídeo promocional:
https://vimeo.com/359251056
www.amebateatre.com
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55’

DIVENDRES 24

FRAGMENTS
Conservatori Professional
de Dansa de València
19.45 h

Plaça Major

25’

DANSA CLÀSSICA - CONTEMPORANI

La història del Conservatori Professional de
Dansa de València està estretament lligada a
la del Conservatori de Música, ja que des del
seu naixement i fins al 2010 hem estat compartint infraestructures i gestió.
Així doncs, per a explicar els inicis del nostre
conservatori es fa necessari apuntar, encara
que siga molt breument, els del Conservatori
de Música.
L’Escola de Cant de la Societat Econòmica
d’Amics del País i la Societat Institut Musical
van organitzar la creació del Conservatori de
Música de València el 1879 en un casalot al
carrer de Na Monforta. A estes dues societats
prompte es van unir la Diputació i l’Ajuntament
de València.
Tres anys després, i donada la molt bona
imatge que transmetia el Conservatori, les
instal·lacions es van traslladar a un nou edifici
a la plaça de Sant Esteve, on s’impartia també
l’ensenyament de Declamació. Però no serà
fins a l’any 1911 quan es va reconéixer el
caràcter oficial del Conservatori de Música de
València, i passats sis anys el centre va passar
a ser estatal i rebre la denominació de Conservatori de Música i Declamació. Això va ser
així fins a principis de la dècada dels huitanta,
tot i que el 1952 ja es va publicar la separació
d’estes matèries al BOE, on es declarava que
els ensenyaments de Música es reservarien per
als conservatoris i que els de Declamació per a
les escoles d’art dramàtic.

És cap a principis de la dècada dels quaranta
quan es té notícia de la primera activitat de
dansa (ballet) en aquell Conservatori de Música i Declamació. Si bé hi havia ja una activitat
formativa en ballet en diverses acadèmies
privades, la primera professora de ballet al
Conservatori va ser Amelia Lamo de Espinosa,
i el director aleshores era Tomàs Aldás.
En l’actualitat la seua directora és Maite Bacete.
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DIVENDRES 24

JOAN AMÈRIC, a l’aire i lliure
Joan Amèric i Lucho Aguilar Alzira
20.30 h

Claustre de la Casa de la Cultura

MÚSICA EN VALENCIÀ - CANTAUTOR

L’autor i cantant valencià Joan Amèric ens
proposa un concert fresc i essencial amb Lucho
Aguilar al contrabaix, on exposarà en format
senzill un recorregut pel seu univers particular,
habitat per sirenes, idees i somnis, a l’aire lliure del pati porticat de la Casa de la cultura.
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30’

DIVENDRES 24

SUPER
JOSEMI SYKES Paterna
20.15 h

Pl. Major

10’

ACROBÀCIES VERTICALS - PULLS

Un número d’acrobàcies circenses amb pulls.
Utilitzant diferents plans i altures, l’artista Josémi Sykes recrea una performance basada en el
personatge d’Spiderman, un magnífic exercici
d’equilibri del cos amb les mans.
Només amb uns bastons d’equilibri se succeïxen verticals, banderes i planxes que fusionen el moviment aràcnid del personatge amb
figures fixes.
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DIVENDRES 24

SIN OJANA
CHICHARRÓN CIRCO FLAMENCO Córdoba
21.00 h

Plaça del Carbó

50’

CIRC – FLAMENC - TEATRE

Chicharrón, última baula d’una dinastia flamenca, porta el carro on guarda la pena flamenca familiar, en la qual fusionarà els ritmes i
compassos del flamenc amb els malabars.
Sin Ojana significa sense mentides, sense hipocresies.
Chicharrón, en la seua itinerància, porta amb
si un cant a la llibertat, un homenatge al flamenc, a la dona i als esdevindres de la vida.
Un mestissatge d’arts en el qual, entre l’humor
i el drama, ens atraparà per a col·locar unes
llunes a les nostres vides. Ofú...
Sin Ojana és un espectacle unipersonal que
fusiona circ, flamenc i teatre.
Este projecte naix d’un profund respecte i amor
cap al flamenc i del desig de mostrar-ne i
transmetre’n els valors, tant culturals com humans, com també de la necessitat d’homenatjar-lo i donar-li la importància que es mereix
en la societat.
Fusionat amb una altra de les seues grans passions, el circ, i a través de l’humor i la sàtira,
en este espectacle es pretén compartir una
concepció del flamenc.
Cia. Chicharrón Circo Flamenco naix a Andalusia, fruit de diversos anys de treball del seu
fundador i intèrpret, German Lopez, malabarista andalús que fusiona circ i flamenc en els
seus diversos vessants, des de la investigació
del malabar de rebot i el compàs, fins al cant
flamenc i l’equilibri.
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Diplomat en Educació Física i graduat universitari en Educació Social, va desenvolupar una
etapa de formació en circ a Europa. Des de
fa 10 anys treballa en diverses associacions i
escoles de circ d’Andalusia com a formador,
així com coordinant i desenvolupant projectes
de circ social.
Vídeo promocional:
https://www.youtube.com/watch?v=lmxlgn1ssrq&t=*3s
www.chicharroncircoflamenco.com

DIVENDRES 24

BAMBALAS, quan el bonic és el camí
ALAS CIRCO Córdoba
22.15 h

Plaça Major

50’

ACROBÀCIES VERTICALS - PULLS

Els primers raigs del sol ens descobrixen les
germanes Bambalas, cadascuna més presumida, juganera i coqueta, desemperesint-se cadascuna a la seua manera. Sorpreses davant la
presència del públic, s’afanyaran a demostrar
totes les seues habilitats, però la seua obsessió
per impressionar els presents els farà errar
una vegada i una altra. En els seus constants
ensopecs mostraran una habilitat incomparable
que, no obstant això, elles mateixes no acaben
de valorar.
Un impressionant gronxador en forma de trapezi servirà per a provar que la unió fa la força
i que són moltes les ocasions en què, encegats
pels nostres objectius immediats, no apreciem
prou les nostres accions. Esta obra pretén
donar valor a les xicotetes metes que superem
cada dia i, sobretot, demostrar que, quasi sempre, el més valuós ho trobem en el camí.
Vídeo promocional:
https://www.youtube.com/watch?v=dh431je3jms
www.alascircoteatro.com
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DISSABTE 25

LUDIPLANET
SCURA SPLATS Vila-real
11.00 a 13.00 h

Plaça Major

120’

TALLER DE TÈCNIQUES DE CIRC - MALABARS

Taller de Circ. Espai de jocs, malabars i habilitats.
Perímetre de color ple d’atraccions perquè el
xiquet jugue a dominar el seu cos amb malabars, xanques i moltes propostes. També hi ha
una «zona peque» (de 2 a 5 anys).
A l’hora «H» els xiquets es concentren a l’entrada del perímetre lúdic i els monitors els
indicaran quines són les pautes per a jugar i
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participar. Els fan una xicoteta demostració dels
diferents recursos i, a continuació, prenen l’espai per a posar a prova les seues habilitats psicomotrius amb els diferents objectes circenses.
Tipus de públic: Infantil. Xiquets i xiquetes a
partir de 2 anys.

DISSABTE 25

FLAMENC
MARIA BELDA
11:30 h

alzira

Plaça de la Constitució

20’

DANSA ESPANYOLA

Nascuda a Alzira l’any 2002. Va començar
en l’acadèmia Paso a Dos de la nostra ciutat
quan tenia 6 anys, on va fer el grau elemental
en què practicava dansa clàssica, espanyola i
contemporània. Ha assistit a classes impartides
per ballarins molt representatius al món de la
dansa com Eduardo Guerrero, Marco Flores o
Eduardo Martínez, entre altres.
En l’actualitat, estudia 2n d’Arts Visuals i
Dansa amb l’especialitat de Dansa Espanyola
a la Universitat Rei Joan Carles I, la qual cosa
compagina amb el centre d’art flamenc i dansa
espanyola Amor de Dios en Madrid.
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DISSABTE 25

SUPER
JOSEMI SYKES Paterna
12 h

Plaça de la Constitució

ACROBÀCIES VERTICALS - PULLS

Un número d’acrobàcies circenses amb pulls.
Utilitzant diferents plans i altures, l’artista Josémi Sykes recrea una performance basada en el
personatge d’Spiderman, un magnífic exercici
d’equilibri del cos amb les mans.
Només amb uns bastons d’equilibri se succeïxen verticals, banderes i planxes que fusionen el moviment aràcnid del personatge amb
figures fixes.
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10’

DISSABTE 25

KARPATY
TROUPE MALABO I XA TEATRE Castelló
12.30 h

Plaça Major

60’

TEATRE FAMILIAR – CIRC – MALABARS - MÚSICA

Any 2000, als afores de la ciutat de Minsk a Bielorússia,
a cavall entre Europa i Rússia, viu els seus millors anys
el Karpaty Cirqué. Un vell, tradicional i prestigiós circ de
l’escola russa i amb un marcat caràcter filosòfic.
De sobte, el 2010 esclata tot: les guerres, les epidèmies,
la fam, la falta d’amor, les traïcions i ambicions, les
quals coses deixen el circ en la més absoluta decadència.
Els supervivents del vell circ emprenen un llarg viatge a
la recerca d’un lloc, d’un món més amable, on puguen
realitzar el seu somni, tornar a mostrar el seu art davant
del públic, repartir amor.
Durant anys viatgen sense èxit, i viuen autèntiques calamitats.
Com si estigueren en un parèntesi fora de la vida, ple de
silenci, fam, fred i soledat.
Un dia, de sobte, després de tant de temps, es troben
davant d’un públic que esperava la seua actuació. Alegria i pena a la vegada, quina meravella! Karpaty, una
altra vegada, ha nascut.
Seran capaços de recordar com era l’espectacle? Com
funcionava tot?
Un xou únic, aparentment improvisat i amb tints decadents. Uns personatges bojos d’amor pel circ i l’espectacle.
«L’amor és la Vida. Tot el que entenc, NOMÉS ho entenc
perquè ho estime.
Tot el que és, és perquè ho estime. Amb l’amor n’hi ha
prou per a unir-ho tot»
(Lleó Tolstoi)
La Troupe Malabo, formada per Sergio Chaves i Marisa
Ibáñez, és una de les companyies de teatre i circ de La
Comunitat Valenciana amb una llarga trajectòria.
Els seus inicis es remunten a 1999. Tots estos anys, sense descans, s’han dedicat en cos i ànima a l’art de les
taules. En l’actualitat, és una de les habituals companyies del panorama teatral, no només de la Comunitat
Valenciana, sinó també de l’Estat Espanyol.
La Troupe Malabo, amb nombroses produccions, s’especialitza fonamentalment en el món del pallasso, i aborda

el teatre, el circ, la música en directe, la màgia i la veu.
Per a un públic familiar i infantil.
La companyia aposta per espectacles amb compromís,
amb estètiques molt cuidades, per l’estudi de nous
llenguatges, sempre establint el clown com a arrel de la
companyia.
De la mà del seu fundador i director, Sergio Chaves,
amb una llarga i incansable formació en l’especialitat
del clown. Són molts els seus mestres coneguts, com
Jesús Jara, Lluna Albert, Sergio Claramunt, Jordi Purtí o
Leo Bassi, entre d’altres.
I de la seua codirectora, Marisa Ibáñez, llicenciada en
Història de l’Art, amb una llarga trajectòria en el teatre
de sala i de carrer. Des de l’any 2004 compartix amb
Sergio Chaves la Troupe Malabo i la seua formació com
a clown.
Vídeo promocional:
https://www.youtube.com/watch?v=AufbiYMJiCs
www.latroupemalabo.com
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DISSABTE 25

CATCHING SHADOWS - PANKU GRUP DE PERCUSSIO
Carles Bella i Xavier Sanchis Alzira
12.45 h

Parc de Pere Crespí

MÚSICA - PERCUSSIÓ

La versió original en duo de marimba de Catching Shadows d’Ivan Treviño afig una gran
peça d’art-rock al repertori. Esta peça molt
agradable per a l’audiència.
Unes parts dividides molt ràpides posaran a
prova la tècnica i la sincronització d’ambdós
músics, sense mencionar l’alt nivell d’energia
que han de mantindre durant la major part de
l’espectacle.
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30’

DISSABTE 25

SUPER
JOSEMI SYKES Paterna
13.15 h

Parc de Pere Crespí

10’

ACROBÀCIES VERTICALS - PULLS

Un número d’acrobàcies circenses amb pulls.
Utilitzant diferents plans i altures, l’artista Josémi Sykes recrea una performance basada en el
personatge d’Spiderman, un magnífic exercici
d’equilibri del cos amb les mans.
Només amb uns bastons d’equilibri se succeïxen verticals, banderes i planxes que fusionen el moviment aràcnid del personatge amb
figures fixes.
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DISSABTE 25

FLAMENC
MARIA BELDA
13 h

alzira

Plaça de la Constitució

DANSA ESPANYOLA

Nascuda a Alzira l’any 2002. Va començar
en l’acadèmia Paso a Dos de la nostra ciutat
quan tenia 6 anys, on va fer el grau elemental
en què practicava dansa clàssica, espanyola i
contemporània. Ha assistit a classes impartides
per ballarins molt representatius al món de la
dansa com Eduardo Guerrero, Marco Flores o
Eduardo Martínez, entre altres.
En l’actualitat, estudia 2n d’Arts Visuals i
Dansa amb l’especialitat de Dansa Espanyola
a la Universitat Rei Joan Carles I, la qual cosa
compagina amb el centre d’art flamenc i dansa
espanyola Amor de Dios en Madrid.
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20’

DISSABTE 25

EMPORTATS
LA TRÓCOLA CIRC Alacant
18 h

Plaça de la Generalitat

45’

CIRC – ACROBÀCIES - MÚSICA

Emportats és un espectacle de circ per a tots els
públics que combina diferents disciplines: acrobàcia, malabars, música i treball amb objectes.
A través del joc amb el visible i no visible, i mitjançant l’ús de llenguatges com el musical, humorístic o poètic, emergixen imatges i idees originals,
l’estètica de les quals submergix l’espectador en un
atractiu viatge per als sentits. És un espectacle on
la coordinació, la precisió i l’energia superen els
límits establerts i en el qual la indiferència no està
entre les possibilitats.
Emportats és el resultat d’un ardu treball on l’important és el procés, en el qual els seus protagonistes es desprenen de tot per a ensenyar-nos el que
porten dins.
La Trócola Circ és una companyia de circ que fonamenta les seues produccions en la recerca amb
objectes. Des d’una clara aposta per la innovació,
exploren i posen en escena diferents llenguatges.
Amb la seua primera producció, Potted, espectacle
que els va donar a conéixer, han treballat en els
principals espais i festivals nacionals i internacionals. Potted seguix en gira a causa de la seua
impressionant acceptació, fins al moment més 200
funcions completen el seu palmarés.
Després d’este període, a causa de la necessitat
de transitar en nous llenguatges, la Trócola Circ
s’aventura en una segona producció i naix Emportats. La intenció de la companyia és continuar amb
el seu segell i mostrar un espectacle d’alt nivell
tècnic, ben estructurat i ben plantejat. A la versatilitat i descontextualització de l’objecte, s’hi afegix
la música en directe, aportada per la presència
de dos nous artistes, pertanyents a la banda Jo &
SwissKnife.
El creixement de l’equip, l’esforç col·lectiu, com
també el seu mètode de treball, es consoliden.
D’esta manera, aconseguixen amb Emportats el
Premi a Millor espectacle de les Nits de Feten
2018, Millor espectacle de Circ de la Comunitat

Valenciana, Premi del públic en el International
StrassenTheater Ludwigshafen i són candidats als
Premis MAX com a espectacle revelació. A més, la
Trócola Circ va ser guardonada per la seua contribució a les Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana en els Premis Estruch 2019, concedits per
l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert de la
Diputació d’Alacant i el Teatre Principal d’Alacant.
Vídeo promocional:
https://vimeo.com/196925575
www.latrocola.com/ca/inici
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DISSABTE 25

NO HALF MEASURES

INSTAL.LACIÓ COREOGRÀFICA

TAIAT DANSA València
19 h

Plaça de Casassús

30’

DANSA CONTEMPORÀNEA

NO HALF MEASURES és una instal·lació coreogràfica que
treballa en relació a la identitat de la dansa, si es presenta en
escena, en un museu o un espai no convencional, i la identitat
dels ballarins a través d’un autoretrat col·lectiu.
Quatre rostres, que apareixen en permanent moviment, construïxen una ficció per a narrar un esdevenir del cos. El diàleg
entre els seus retrats travessa corrents i evoluciona cap a diferents moviments artístics d’avantguarda. Una constant reflexió
enfront del comportament dels ballarins en segons quin espai i
la dimensió, experiència estètica i de significat que adquirix la
dansa segons el lloc on es representa.
L’escena oferix una visió panoràmica del pensament individual
que es manifesta en un constant cos a cos. Una generosa aposta per reconéixer la teua identitat en un lloc amb recent identitat
col·lectiva. La confiança cega disposarà als ballarins a moure’s
sense mitjanies, a prendre decisions imperioses per a fer una
aposta absoluta en cada espai on es presenta esta instal·lació
coreogràfica.
El treball de Taiat Dansa sol resultar temperamental, amb grans
dosis de denúncia, apassionament i compromís. Totes les seues
peces arranquen des d’un impuls, una necessitat de compartir
una idea, una situació o una aposta dansada amb el públic.
Després d’eixa primera atrevida arrancada arriba l’anàlisi, la
reflexió i una compromesa dramatúrgia que acompanya totes
les seues obres coreogràfiques.
Els interessa la constant cerca de nous llenguatges de moviment,
l’alteració de les estructures i tècniques de dansa ja conegudes
i treballar des de la distorsió, la renovació, per a descobrir de
nou el cos i el ball. La construcció de les seues obres sempre
està més a prop del discurs cinematogràfic que de paràmetres
teatrals i la seua intenció residix a presentar des del cos, com a
protagonista principal, els seus desitjos, obsessions i conflictes.
Meritxell Barberá & Inma García, titulades en Dansa Clàssica i
Contemporània a la ciutat de València, funden la seua pròpia
companyia, Taiat Dansa, el 2003.
Des de llavors, han presentat les seues creacions en diferents
espais de referència i festivals de la Comunitat Valenciana i de
tot el territori nacional. En l’àmbit internacional han mostrat les
seues obres i treballen actualment en països com França, Alemanya, Itàlia, Turquia, Suïssa, el Regne Unit, Hongria, Holanda
i els EUA.
Treballen des de l’inici de la seua carrera atentes al present més
immediat, en escolta contínua amb el context ideològic, social i
cultural que, en general, sacseja a l’art. Este interés per reflexionar entorn de la dansa i l’art els ha portat a treballar sempre en
espais museístics tant d’àmbit nacional com internacional.
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Des de 2009 treballen com a coreògrafes per a altres companyies del panorama nacional i internacional. D’esta manera,
traslladen el segell coreogràfic i creatiu tan particular de Taiat a
altres companyies de reconegut prestigi com ara Ballet Hispànic
de Nova York, DanceWorks Chicago, Ballet de la Generalitat
Valenciana, DAF Roma o Introdans Arnhem. Per a estes companyies creen peces on els elements coreogràfics d’ambdues
directores artístiques de Taiat continuen en estreta relació amb
un intens treball dramatúrgic que s’alimenta del cinema, la
literatura i l’art.
Vídeo promocional:
https://www.youtube.com/watch?v=vrk8xkwotjy
ww.taiatdansa.com

DISSABTE 25

LA MÀQUINA DEL TEMPS
TRAMANT TEATRE Cullera
19 h

Parc de Pere Crespí

50’

TEATRE FAMILIAR – TITELLES

Tenim dos tècnics de manteniment de pèrdues i
extraviaments anomenats Rotri i Mundi. En este
moment es troben molt afaenats buscant una
llavadora perduda en l’espaitemps. Però, malgrat
tots els seus esforços, el que trobaran serà una
altra cosa: trobaran la Màquina de Temps Contacontes. Però la Màquina del temps no té energia
per a posar-se en marxa, per això Rotri i Mundi
hauran d’ajudar-la. Aconseguiran els nostres amics
que la Màquina es pose en marxa? Seran capaços
d’aconseguir contar algun conte, per exemple el
de Caputxeta Roja i un llop no tan feroç, o el de
Blancaneu i els seus quatre nans, o potser la llegenda de la tribu dels indis de la Cuerda.
Tramant Teatre va nàixer a Cullera, València, el
2004, amb l’objectiu de crear un espai de creació
i pràctica escènica, on desenvolupar una activitat
artística i creativa partint sempre des del somriure.
Des de llavors, ha buscat despertar la capacitat
de reflexió del públic i, a partir d’esta cerca, ha
estudiat i integrat les més variades tècniques escèniques: el teatre d’actor, el teatre d’objectes, de titelles, ombres, de text, de gest, de cant, etc., per a
anar trobant, a poc a poc, un llenguatge diferent,
una estètica i una identitat pròpia, una manera
de crear il·lusions, de contar les nostres històries
parlant des dels sentiments i emocions, enriquida
amb l’experiència del nostre continu caminar per
tota mena de públics i escenaris, ja que més de
set-centes actuacions consoliden i avalen el nostre
treball.
tramantteatre.com
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DISSABTE 25

APLEC DE DOLÇAINA I TABAL
COLLA DE TABAL I DOLÇAINA LES RABOSSES Alzira
19 h
MÚSICA
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Plaça del Forn

60’

DISSABTE 25

HERE WE GO
GUGA & SILVIA Barcelona
19 h

Plaça del Mercat

30’

CIRC - ACROBÀCIES

HERE WE GO és un espectacle de circ, el major espectacle del món, on trobareu els millors
acròbates, equilibristes, trapezistes, etc., de la
dècada dels 90. I, com ocorre en els millors
dels circs, un gran sorteig!
Este espectacle es caracteritza per mesclar
circ, humor, elegància, creativitat i també, tot
siga dit, el glamur que no va desaparéixer de
l’època daurada d’estos peculiars personatges
de circ old -fashioned.
Un espectacle per a tots els públics, on xicotets
i grans disfrutaran. Cal destacar que pot ser
representat en interior i en exterior gràcies a
la seua estructura autònoma, que no necessita
cap mena d’ancoratge.
Vídeo promocional:
https://www.youtube.com/watch?v=Iq748VOmyrY&feature=emb_imp_woyt
www.gugasilvia.com
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DISSABTE 25

JAZZ & BLUES
María Carbonell i Lucas Ibañez Algemesí i Alzira
19.30 h

Carrer Major de Santa Caterina

MÚSICA – JAZZ - BLUES

Maria, cantant de blues, rhythm-and-blues,
soul i jazz, junt amb Lucas, guitarrista de flamenc, blues, jazz, clàssic i el que es creue pel
camí, presenten un repertori de clàssics interpretats amb la fusió de l’estil propi de cadascú.
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30’

DISSABTE 25

OVVIO
KOLEKTIV LAPSO CIRK Italia
20.15 h

Plaça del Carbó

50’

CIRC - ACROBÀCIES

On es troba el límit extrem de l’equilibri? Este
instant perfecte on les lleis de la gravetat semblen vençudes, sobrepassades, desaparegudes.
On es troba el límit de les nostres capacitats?
A vegades ho aconseguim, a vegades no. A
vegades ho sobrepassem, a vegades no. A
vegades cau i a vegades no. Ens agraden tots
dos, OVVIO.
David & Tomas són dos artistes multidisciplinaris de circ, especialitzats en una cerca de
l’equilibri i la manipulació, sempre utilitzant
objectes quotidians.
Estimen el que fan i això és una cosa que es
pot apreciar en la seua mirada en el mateix
moment que eixen en l’escena amb la idea de
dur a terme un dels seus perillosos i bojos jocs,
en els quals posen en constant prova el coratge i la confiança cega que tenen entre ells.
Vídeo promocional:
https://www.youtube.com/watch?v=iaonk8ximlk&*feature=*emb_*imp_*woyt
www.lapsocirk.com
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DISSABTE 25

HERE WE GO
GUGA & SILVIA Barcelona
19 h

Plaça del Mercat

CIRC - ACROBÀCIES

HERE WE GO és un espectacle de circ, el major espectacle del món, on trobareu els millors
acròbates, equilibristes, trapezistes, etc., de la
dècada dels 90. I, com ocorre en els millors
dels circs, un gran sorteig!
Este espectacle es caracteritza per mesclar
circ, humor, elegància, creativitat i també, tot
siga dit, el glamur que no va desaparéixer de
l’època daurada d’estos peculiars personatges
de circ old -fashioned.
Un espectacle per a tots els públics, on xicotets
i grans disfrutaran. Cal destacar que pot ser
representat en interior i en exterior gràcies a
la seua estructura autònoma, que no necessita
cap mena d’ancoratge.
Vídeo promocional:
https://www.youtube.com/watch?v=Iq748VOmyrY&feature=emb_imp_woyt
www.gugasilvia.com
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30’

DISSABTE 25

JAZZ & BLUES
María Carbonell i Lucas Ibañez Algemesí i Alzira
21.30 h

Carrer Major de Santa Caterina

30’

MÚSICA – JAZZ - BLUES

Maria, cantant de blues, rhythm-and-blues,
soul i jazz, junt amb Lucas, guitarrista de flamenc, blues, jazz, clàssic i el que es creue pel
camí, presenten un repertori de clàssics interpretats amb la fusió de l’estil propi de cadascú.
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DISSABTE 25

LET’S TWIST AGAIN
THE BLACK BLUES BROTHERS Kènia
22.15 h

Plaça Major

50’

CIRC – EQUILIBRIS – ACROBÀCIES

Un grup d’acròbates kenians, sota l’empara
estètica i musical dels mítics Blues Brothers,
seguixen els capritxos d’una ràdio vintage que
emet rhythm-and-blues. A cavall entre el circ
popular i la comèdia musical, l’espectacle és
un continu d’acrobàcies i equilibris increïbles,
gags hilarants i reptes de ball que inciten a la
participació del públic.
Els Black Blues Brothers venen de Sarakasi, un
fideïcomís de circ social amb seu a Nairobi,
Kenya, fundat per l’alt funcionari de l’ONU
Rudy van Dijck i la seua esposa, Marion Op
het Veld, per a ajudar els joves a superar
les difícils situacions en què viuen. Per este
compromís, els Black Blues Brothers van ser
convidats a actuar per al papa Francesc durant
el jubileu de l’entreteniment popular, un emocionant reconeixement de la seua habilitat, així
com l’activitat de solidaritat que realitzen des
de fa anys a l’Àfrica Central.
Per als Black Blues Brothers l’acrobàcia és un
poderós mitjà d’emancipació i inclusió. Hui,
transmeten esta consciència al públic durant
els tallers pràctics d’acrobàcia organitzats a
l’«Open Circus», un projecte de canvi generacional i formació del públic que compta amb
el suport del Ministerio para el Patrimonio y las
Actividades Culturales y para el Turismo, i ensenyant evolució física en Karakasa, en el Laboratorio de las Maravillas, centre de promoció
de l’espectacle de Noventa di Piave, a Venècia.
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Vídeo promocional:
https://www.youtube.com/watch?v=lupkqn1rnce

INTERVENCIONS
ARTÍSTIQUES
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LA CARA OCULTA DEL TEATRE
Toni Espinar
Del 20 al 25 de setembre
Gran Teatre d’Alzira
ALES DE LLIBERTAT
Mihai Dragos Radu
24 i 25 de setembre
Ronda Sèquia Reial d’Alzira
HOMENATGE AL GRAN TEATRE
L’Associació Cultural d’Artistes
Plàstics i Visuals d’Alzira i Comarca
Del 20 al 25 de setembre
PL. de l’Alborxí
i voltants del Gran Teatre

EXPOSICIÓ
ART AL CARRER 2020
Del 21 al 28 de setembre
Casa de la Cultura d’Alzira - Sala III
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JIA 05

V JORNADES D’IL LUSTRACIÓ A ALZIRA

DIVENDRES - DISSABTE
24 I 25 DE SETEMBRE
Carrer Escoles Pies
De 12 a 14 h i de 16 a 21 h 
MERCAT D’IL·LUSTRACIÓ
RACÓ SAILOR
MÚSICA a càrrec de WEAR DJs
ACCIÓ SOLIDÀRIA. Il·lustracions a l’instant a favor
de l’Associació Espanyola Contra el Càncer - Alzira

Divendres i dissabte
Claustre Casa de la Cultura
TALLER DE TIPOGRAFIA URBANA
A carrec de Mai Hidalgo, amb
la col.laboració de Disneylexya
A partir de 12 anys - Gratuït
Dissabte de 11.30 - 13 h
Claustre Casa de la Cultura
TALLER DE MÀSCARES I
SAMARRETES EXPERIMENTAL
AMB SERIGRAFIA
A càrrec de Gat Cosmonauta
A partir de 7 anys - Gratuït
inscripcions tallers:

jornadesilustració@gmail.com
19 h
Claustre Casa Cultura
DESFILADA URBANA

30’

www.jornadesil-lustracio.com

EQUIP
ART AL CARRER
Art al carrer és un festival organitzat directament per
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira.
COORDINACIÓ DEL FESTIVAL
Alfred Aranda Mata
DIRECCIÓ ARTÍSTICA
Jordi Verdú Vivó
COORDINACIÓ ARTÍSTICA
Óscar Valiente Levanteri
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ TÈCNICA
Jorge Palau Vives
COORDINACIÓ JORNADES JIA /
INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES
Directora de la Casa de la Cultura: Elisa Torremocha Sifre
Empar Piera i Mai Hidalgo
PREMSA I COMUNICACIÓ
Departament de Premsa de l’Ajuntament d’Alzira

TRADUCIONS I CORRECIÓ LINGÜÍSTICA
SERVAL –
Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament d’Alzira
PERSONAL D’ESPAIS I MUNTATGES D’INFRAESTRUCTURES
Sergio Parada Buendía
Pilar Gómez Ávila
Marcel Verdú Garés
Vicen Vergara Alias
DISSENY GRÀFIC I WEB
Empargrafia
VÍDEO
PHC Videógrafo
SERVEI TÈCNIC I PERSONAL AUXILIAR
Audio-net

AGRAÏMENT ESPECIAL
Personal voluntari de l’Associació Cultural La Tarumba, Associació d’Artistes Plàstics i Visuals de la Ribera, treballadors de
la Casa de la Cultura d’Alzira, artistes implicats, Policia Local
d’Alzira i departaments municipals, empreses col·laboradores,
comerços col·laboradors i ciutadans i ciutadanes d’Alzira.
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AL CARRER
ALZIRA

#CULTURASEGURA

Les cadires estaran disposades per grups
(màxim 10) amb separació
d’un metre entre elles

Ús obligatori de mascareta

Ús obligatori d’hidrogel
a l’entrada a l’espai

Una vegada asseguts en la vostra cadira,
no podeu alçar-vos fins que finalitze
l’espectacle

