


Torna el Festivalet de Circ a Manresa, amb la intenció de quedar-se per apropar 
una mica més el circ a la nostra ciutat i convertir-la en un aparador cultural.

Hi seran presents artistes i companyies internacionals,
 però també les imprescindibles, les de km0.

Enguany donem el tret de sortida amb un espectacle inaugural 
molt explosiu i impactant al teatre Kursaal.

 
L'endemà, a l'Anònima, podreu gaudir d'un munt d'activitats i espectacles per a 

tots els públics, amb propostes molt diverses i estils ben diferents, que faran 
que gaudiu d'un dia ple d'energia, risc, art i cultura.

Una cita imprescindible per donar la benvinguda al nou curs!



DIVENDRES 13 - TEATRE KURSAAL

extension //  CIRQUE INEXTREMISTE

Tres acròbates que ja van demostrar en el seu espectacle anterior –“Extrêmiés”- 
com fer circ amb bombones de gas butà i des de cossos molt diversos, en aquest 
nou muntatge afegeixen una excavadora sobre la pista. El desafiament continua. 
L’artista Rémi Lecoq ha perdut la seva cadira de rodes. Però reapareix a escena 
conduint una excavadora. I com si d’un esquelet es tractés, aquest vehicle es 
converteix en una extensió del seu cos, d’una força increïble i una precisió 
extrema. La seva paraplegia deixa pas a l’acròbata mecànic, a l’ésser humà més 
poderós. Un espectacle d’equilibris impossibles amb planxes i bombones de gas 
butà. Quedareu impressionats!

YANN ECAUVRE, RÉMI LECOCQ, SYLVAIN BRIANI-COLIN/ JÉRÉMY OLIVIER

per majors de 6 anys8€21.00H frança equilibris i manipulació 

ENTRADES A LA VENDA
AL TEATRE KURSAAL

ESPECTACLE
INAUGURAL



gratuït11.00H 

DISSABTE 14 - ESPAI L’ANÒNIMA

taller de circ i mostra infantil //  LaCRICA

Veniu a experimentar les emocions del circ en un ambient lúdic i relaxat. Podreu
enfilar-vos a les teles aèries, posar a prova l’equilibri passant pel cable o damunt 
de la bola, ser uns autèntics trapezistes i vèncer la por, jugar amb els malabars i 
passar-vos-ho bé fent capitombes i acrobàcies als matalassos.

A més a més la cantera més jove de LaCrica aprofitarà el Festivalet de circ, per 
mostrar al públic assistent les seves creacions i habilitats.

ALUMNES DE LaCRICA

tots els públics catalunya multidisciplinari



17.00H 

DISSABTE 14 - ESPAI L’ANÒNIMA

mostra de l’aula d’adults //  LaCRICA

Els alumnes regulars de l’Aula d’Adults de LaCrica, ens brindaran amb un 
espectacle multidisciplinari, en format cabaret de circ, on les diferents creacions 
dels alumnes aniran entrellaçades per Krishna.

Una presentació fresca, divertida, amb llenguatges, estils, disciplines i colors ben 
diferents.

ALUMNES DE LaCRICA 

tots els públicsgratuït catalunya multidisciplinari



18.30H 

DISSABTE 14 - ESPAI L’ANÒNIMA

entre nous... //  collective entre nous

En un espai obert, tres màstils, algunes cadires desordenades i un parell 
d'instruments musicals, cinc amics inseparables es troben després de cert temps. 
Van arribant d'un en un, es miren als ulls, somriuen. Les línies del mapa de les 
seves vides els porten avui a aquest lloc. Són els mateixos de sempre malgrat el 
pas del temps. La música envaeix l'espai, el moviment, la complicitat. Els tres 
màstils en escena donen vida a aquest retrobament on l'humor, l'amistat i l'amor 
s'expliquen tant en el pla horitzontal com en el vertical.

HÉLOÏSE BOURGEOIS, MIKAËL BRES, CONSTANCE BUGNON, JEREMIAS FAGANEL I MATIAS PLAUL

tots els públicsgratuït frança màstil



a salto alto  //  circo no ato

“A Salto Alto” ens explica la història de set personatges sense res a la butxaca, 
però amb el cos ple de capes de llibertat, repressió, valors, colonització i 
transgressió, que en tenir accés a una altra manera de viure es despullen de les 
seves experiències per viure aquesta altra realitat.

L’espectacle profana la història romàntica de la Ventafocs tenint com a principal 
crítica el consumisme desenfrenat de la nostra societat.

CAROL COSTA, CÁSSIA CRISTINA, LUÍS FERNANDO MARTINS, MARIO MARTINS, NATÁSSIA VELLO, 
RAFAEL GARRIDO I RODRIGO CERIBELLI

tots els públicsgratuït20.30H brasil

DISSABTE 14 - ESPAI L’ANÒNIMA

equilibris acrobàtics 



acrobàcies aèries i màstil 

KOSELIG  // cia capicua

El pas del temps ens canvia però hi ha coses que mai ho fan, com la sensació de 
caliu que sorgeix al compartir petits plaers amb gent propera. Això és Koselig. 
Circ personatges insòlits conviuen en un carruatge multifuncional, on de la rutina 
se’n fa un joc, el caos pot convertir-se en una quotidianitat extraordinària, els 
records es gronxen al trapezi, les il·lusions al màstil i les experiències s’enreden a 
la corda doble.
Escenes plenes de circ, teatre, humor i màgia on es tracta de conviure i sobreviure 
però sobretot viure.

REBECA GUTIÉRREZ, YOLANDA GUTIÉRREZ, MISA OLIVA, SIRA BOVER  I MIGUEL GARCIA

tots els públics catalunya

DISSABTE 14 - ESPAI L’ANÒNIMA

gratuït22.00H 



ARNAU SERRA I BERNI PUIG

I A MÉS A MÉS // 

DISSABTE 14 - ESPAI ANÒNIMA

fabulós // producció faba

tot el dia gratuït instaL·lació artística

SER: instantània en moviment 
MARTA GC

tot el dia gratuït exposició fotogràfica

MERCAT SOMIATRUITES  //  ZONA PER XICS  //  SERVEI DE BAR  //  DJ’S // 
I MÉS SORPRESES!

Fabulós és un projecte que combina el circ i les 
arts gràfiques. A traves de l’animació analògica 
s’investigarà i treballarà una proposta de circ en 
què el públic esdevé el motor de l’espectacle. 
L’espectador es torna protagonista i transforma 
les seqüències en moviment per tal de crear el seu 
propi espectacle.

El Circ és l’art circular que, empès per la inquietud 
del risc, amalgama ingredients clàssics i moderns 
d’orígens heterogenis. És un engranatge en 
constant renovació, on es relacionen i comuniquen 
les diverses formes d’expressió sorgides d’un 
comú incert. El circ és acció, és l'emoció que dóna 
vida a la idea. El circ, instantànies en moviment.



dissabte 14 de setembre - ESPAI L’ANÒNIMA

divendes 13 de setembre - TEATRE KURSAAL

a salto alto

dj’s

koselig

entre nous...

mostra d’adults

paella popular

taller de circ i 
mostra infantil

extension

circo no ato

cia capicua

colective entre nous

lacrica

lacrica

cirque inextremiste

40’

50’

50’

60’

60’

frança

catalunya

catalunya

frança

brasil

catalunya

gratuït

gratuït

gratuït

gratuït

gratuït

8€

gratuït

8€*

20.30h

23.30h

22.00h

18.30h

17.00h

14.00h

11.00h

21.00h
*venta d’entrades al teatre kursaal



TEATRE KURSAAL
PASSEIG PERE III

Plaça Sant 
Domènec

Muralla Sant Domènec

Plaça
Europa

Plana 
de l’om

Ca
rre

ter
a d

e V
ic

ESPAI L’ANÒNIMA
CARRER DE LLUSSÀ

PUIGMERCADAL

PLAÇA PORXADA

BAR MOE’S

CAL MANEL

EL GOLUT

TONI’S

EL GARITU

DOUTDES

TAVERNA 1913

Carrer Llussà

Pa
ss

ei
g 

Pe
re

 II
I



amb el suport de:

alimenten els artistes:

amb la col·laboració de:


