TOMBS CREATIUS

JEAN PHILIPPE KIKOLAS

Xics del Xurrac” la primera colla castellera
que neix en una fusteria! Necessitem públic,
com tu, per fer pinya amb ganes de jugar i
ser protagonistes a l’hora de donar ànima
als nostres “xics”, compartint els valors castellers: seny, equilibri, força…

Un personatge sense paraules que desperta
certa nostàlgia, un joc amb l’escena, els objectes i el públic, una comèdia circense on el
paquets s’escapen de les mans, les cartes volen i els globus engullen carters.

Instal.lació: Xics del Xurrac

“Sin remite”

La nostra colla castellera és de fusta! i te la
trobaràs a la plaça del teu poble on convidem
tothom a jugar i ser per un dia un “xurrac”
dels nostres. T’animes a jugar a castellers?
Ens veiem a plaça!

A través del teatre gestual, la comèdia slapstick i gags visuals ens introduirà en un món
particular i ens aproparà a un ofici cada cop
ens sembla més llunyà.
Espectacle inspirat en el còmic Frances Jaques Tati i el seu curtmetratge L’Ecole du Facteurs (1947)

Lloc: Carrer Major
Dia: 14 d’octubre
Hora: de 10.30h a13.30h

Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Dia: 14 d’octubre
Hora: 13.00h

ITINERÀNIA

CIA. UP ARTE

Experiència col·lectiva per a totes les
edats, capaç de transformar qualsevol
espai quotidià en un lloc de trobada lúdic.

Todo encaja és una obra fresca i visual,
en la que els seus components provoquen en l’espectador les emocions més
intenses, entre salts, volts i torres humanes, que deixaran veure la part més divertida i personal de l’acrobàcia.

Instal·lació : “Laberint”

Una insòlita xarxa de parets transparents i passadissos franquejats per enigmàtiques portes en el que tot el que saps
i tot el que fas crearà el teu propi camí.

Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Dia: 13 d’octubre
Hora: de 18.00h a 21.00h

“Todo encaja”

Una mostra de superació i confiança, uns
artistes carregats d’entusiasme i amb capacitat per contagiar-lo.

Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Dia: 12 d’octubre
Hora: 22.00h

CIA. ORIOL ESCURSELL

LA GUASA CIRCO

NAQBA és un espectacle sobre les relacions humanes. Un testimoni de les persones que queden després del conflicte
per donar a veu als que ja no hi són.

Aquest espectacle és una visió imaginativa de com aconseguir les coses.
L’expressió del desig d’experimentar,
entretenir-se pel camí,gaudir jugant, i,
en definitiva, l’evasió a un món en el que
perdre’s continua sent la millor forma de
trobar-se.

“Naqba: l’últim vals” ESTRENA

Un diàleg entre el circ (màstil, trapezi fix i
de vol) i la dansa sobre diverses històries
basades en fets reals. L’últim vals com a
metàfora dels últims moments de vida.
Naqba; terme àrab que significa catàstrofe o desastre

“Mobil”

Espectacle dins la programació de Xarxa
Amposta. Venda d’entrades 1 hora abans
de l’inici de l’espectacle al mateix teatre.

Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Dia: 13 d’octubre
Hora: 22.00h

Lloc: Auditori de la Lira Ampostina
Dia: 13 d’octubre
Hora: 18.00h

CIA. ALBEDO

GUILLEM ALBÀ & THE ALL
IN ORCHESTRA

“Les Tonys”

Ells no veuen el perill, l’inventen. Dos
guardaespatlles, Tony i Tony, es troben
en una missió per assegurar la ciutat i els
seus habitants.
Ells tot i tenir un aspecte una mica esfereïdor i fins i tot estúpid, estan allí per tu,
per protegir als altres i a tu mateix.

Lloc: Itinerant
Dia i Hora: 12 d’octubre a les 18.00h i 21.00h
13 d’octubre a les 21.00h
14 d’octubre a les 12.00h

“Marabunta”

Un show de clown, enèrgic i energètic, catapultat per la millor música en directe. Sketch a
tempo matemàtic. A l’escenari els artistes lluiten
perquè res no s’entengui.
Cançons pròpies. Gags absurds. Cabaret. Res no
té sentit i tot és possible. Cap ordre establert.
És el caos del pallasso. Improvisació: sortir i jugar. Divertir-se passi el que passi, i qui sap què
passarà avui. I demà. I demà passat. Això és la
selva. Voleu riure? Esteu convidats.
Espectacle dins la XXXVI Trobada de Bandes de Música de Catalunya.
Org: Unió Filharmònica d’Amposta.

Lloc: Parc dels Xiribecs
Dia: 14 d’octubre
Hora: 16.00h

FADUNITO
“Ceci 3.0”

Una cadira de rodes, aparentment abandonada, què fa al mig del carrer? De sobte es mou, ens sorprèn, ens provoca... Es
posa en contacte amb nosaltres.
Un espectacle que vol desmitificar la por
i la confrontació social que tenim, sovint,
davant una cadira de rodes, i per extensió la discapacitat. A través del joc i
la interacció amb el públic descobrirem
l’ànima i la humanitat d’aquest objecte.

Lloc: Itinerant
Dia: 13 d’octubre
Hora: 18.00h, 19.30h, 21.30h

LA DINAMO

“Music on cycles”
És funky en moviment, música en bicicletes. Una banda única que trenca esquemes amb un concert itinerant d’alt
voltatge!
Els músics apareixen entre el públic amb
les bicicletes. Amb una estètica funky
elegant i urbana, pedalen i toquen en
directe convidant a tothom a moure’s i
ballar al més pur ritme funk. Amb LaDinamo la música és mou i ens mou.
Funk is on the road!
Lloc: Itinerant
Dia: 12 d’octubre
Hora: 20.00h, 22.30h

ETCA PRODUCCIONS

“Mare Coratge: desconstruint una
guerra” ESTRENA
Personatges descolorits en un paisatge en blanc
i negre. Paisatges desdibuixats en un món depriment. Tot és bastant confús. I si tornem a
llegir a Brecht buscant els mots amb els que es
nombra la guerra? Cercant els adjectius que la
conformen, les respiracions i els silencis que la
defugen, les accions essencials i adjacents dels
qui l’habiten?
No volem imaginar res. Ben al contrari. Posem
el cap al terra ( aquí i ara) i poc a poc, guiats per
l’olfacte, anem disseccionant el text.
(+16) Aforament limitat. Taquilla inversa a benefici
de la Fundació Provocant la Pau.

Lloc: Centre d’Art Lo Pati
Dia: 13 d’octubre
Hora: 19.30h

ALTRES ACTIVITATS
Taller de Circ (Escola de teatre i circ d’Amposta) i Maquilla’t de Circ (Engalanats) / Pl. Ramon Berenguer IV / Dia 12 de 18.00h a 21.00h
Batukeem Amposta / Pl. Ramon Berenguer IV / Dia 13 a les 19.00h
Presentació del llibre “El carrer és nostre” d’Aida Pallarès i Manuel Pérez, un
relat sobre les arts escèniques de carrer a Catalunya. Edit. Raig Verd i Plataforma
Arts de Carrer / Lo Pati / Dia 13 a les 19,00h
Exhibició de Danses urbanes (Compayia de Dansa Xiquis, Direcció: Verònica
Hernández) / Pl. Ramon Berenguer IV / Dia 13 a les 20.00h
Taller de Castellers (Xiqüelos i xiqüeles del Delta) / Pl. Ajuntament / Dia 14 a
les 11.30h
XXXVI Trobada de Bandes de Catalunya. Acte organitzat per la Unió Filharmònica d’Amposta que s’emmarca en la celebració del centenari de l’entitat. / Parc
dels Xiribecs / Dia 14 a les 16.00h
Assaboreix el festicAM! L’Associació de Restauradors d’Amposta ofereix la
promo d’ 1 menú infantil gratuït per 2 menús d’adult. Informa’t dels Restaurants
participants a www.facebook.com/alavoraamposta/

PROGRAMA D’ESPECTACLES 2017
Dijous 12
Les Tonys // Av. La Ràpita i Pl. Ramon Berenguer IV // 18.00h, 21.00h
Music on cycles // Avd. Alcalde Palau - Pl. Ramon Berenguer IV // 20.00h, 22.30h
Todo Encaja // Plaça Ramon Berenguer IV // 22.00h

Divendres 13
Les Tonys // Plaça Ramon Berenguer IV // 21.00h
Laberint (instal·lació) // Plaça Ramon Berenguer IV // de 18.00h a 21.00h
Mobil // Auditori de la Lira Ampostina // 18.00h
Mare Coratge: desconstruit una guerra // Lo Pati, Centre d’Art de les Terres de
l’Ebre // 19.30h
CECI 3.0 // Itinerant // 18.00h, 19.30h, 21.30h
Naqba - l’últim vals // Plaça Ramon Berenguer IV // 22.00h

Les Tonys // Carrer Major // 12.00h
Xics del Xurrac (instal·lació) // Carrer Major // de 10.30h a 13.30h
Jean Phillipe Kikolas // Plaça de l’Ajuntament // 13.00h
Marabunta (dins la XXXVI Trobada de Bandes de Catalunya) // Parc dels Xiribecs // 16.00h
www.amposta.cat
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