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El Dia del Circ va néixer de la motivació i la necessitat dels seus organitzadors d’apropar el món del circ a tothom, també serveix per donar
a conèixer les accions que desenvolupa l’Associació de circ social
“Contaminando Sonrisas”. Ja es pot dir que enguany serà la 4ª edició
d’aquest festival.
Des de la primera edició, l’any 2015, aquest festival ha anat creixent
any a any i l’afluència de públic també. Aquest any 2018 obrim un nou
espai a la Plaça Lluís Companys (La Miranda). També es podran veure
alguns espectacles al matí i a la tarda per aconseguir que el públic
pugui gaudir molt més del festival.
Des de “Contaminando Sonrisas” volem arribar a tots els racons del
planeta i ensenyar al públic que les disciplines de circ són perquè les
gaudim junts, en família, amb amics, amb companys i que sobretot
són per a totes les edats.
Esperem que en aquesta 4ª edició sigueu molts més els que pugueu
venir a gaudir de les activitats, música, tallers i espectacles que es
duran a terme al llarg del festival.

Concurs Fotografic
Instagram
VINE AL DIA DEL CIRC AMB EL TEU NAS DE PALLASSO
I PARTICIPA AL CONCURS FOTOGRÀFIC!
A qualsevol de les botigues de la UBIC (Unió de Botiguers
i Comerciants de Breda) podràs aconseguir el teu nas de
pallasso amb una compra els dies previs al Dia del Circ.
El concurs fotogràfic tindrà lloc durant tot el festival del Dia
del Circ, els dies 16 i 17 de Novembre de 2018!
Fes una foto divertida i original on hi surti un nas de pallasso,
comparteix-la al instagram, anomena’ns @diadelcircbreda i
#diadelcircbreda2018 i participa!
PREMI: 2 entrades per un espectacle de circ/teatre

Dia del Circ
16 i 17 Novembre de 2018
RECOMANACIONS:
L’aforament dels espectacles és limitat.
Els escenaris estan limitats físicament. Us preguem que respecteu l’espai de treball dels artistes.
Els espectadors hauran d’assegurar-se que rellotges, telèfons
mòbils i altres aparells no emetran senyals acústics que distreguin l’atenció dels artistes i del públic. També evitar l’ús de flaix
durant les actuacions.
Per al correcte desenvolupament dels espectacles i per evitar
possibles molèsties a les companyies i a la resta del públic es
demana que els gossos vagin lligats als espais de carrer. Dins els
espais tancats, Cercle Bredenc / Els Forns / La Carpa, està prohibida l’entrada de gossos.
Per dignificar i seguir fomentant l’art al carrer, la nostra proposta és el format de taquilla inversa en la gran majoria de les
actuacions, al final de cada actuació es passarà la gorra. Recordeu que aquesta és la manera de finançar aquestes iniciatives i
que per tant, és un preu lliure però necessari.
L’organització del Dia del Circ es reserva el dret d’introduir
modificacions en aquest programa si les circumstàncies ho
exigeixen. Si us ve de gust col·laborar amb el projecte, penseu
que tenim a la vostra disposició samarretes i bosses.
L’organització informa que en cas de pluja, la programació del Dia
del Circ es reserva un pla B que s’anunciaria el mateix dia.

Ubicacio
ACCESSOS:
AP-7:
SORTIDA 11 (SANT CELONI)
SORTIDA 10 (HOSTALRIC)

AUTOBÚS:
LA HISPANO HILARIENCA
T. 972 245 012

C-25 – Eix Transversal:
SORTIDA 209 (BLANES, ARBÚCIES,
SANT HILARI SACALM)

RENFE:
ESTACIÓ RIELLS-VIABREA-BREDA
Línies R2 i R2N
www.renfe.es

BREDA

Espais

Programacio
HORARI

ACTIVITAT/
ESPECTACLE

CIA.

GÈNERE

LLOC

DURADA

DIVENDRES 16 NOVEMBRE

18:00

Cabaret Jove Escola
de Circ Los

Circ Los

Cabaret

ESPAI CAPUTXETA

60'

19:30

Stem Fatal

Stem Fatal

Música

ESPAI CAPUTXETA

60'

21:00

Mensajeras In-Mundas

Las Rubias

Música

ESPAI CAPUTXETA

60'

DISSABTE 17 NOVEMBRE

10:30

Escola De Circ Exprés

Contaminando
Sonrisas

Taller De Circ

CARPA SOMNIS

180'

10:30

Mercat d'Artesania

Varis

Artesans

C/ DE L'ESGLÈSIA

de 10:30h
a 20h
Tot el dia

10:30

Pintacares

Varis

Maquillatge

ESPAI CAPUTXETA

10:30

Food Trucks

Varis

Menjar i Beure

ESPAI CAPUTXETA

Tot el dia

10:30

La Vagina Tobogan

Louise Clay

Instal·lacio Artística

ESPAI CAPUTXETA

Tot el dia

10:30

Parades Promocionals

Varis

Promoció

ESPAI CAPUTXETA

Tot el dia

10:30

Dapo Star

Dapo Star

Taller/Parada De Dapo

PLAÇA DE LA VILA

Tot el dia

10:30

Escola Trickalamardos

Taller de Slackline i
Trickline

PLAÇA DE LA VILA

150'

11:00

Exposició Expedicions
2017-2018

Ass. Cultural
d'Equilibrisme i
Malabars
Contaminando
Sonrisas

Fotografia

ELS FORNS

Tot el dia

11:00

Plis Plas

Filigranes

Clown

ESPAI CAPUTXETA

50'

11:00

Transformación

Desparpajo

Time For Two

Cia. Duo X Caso

11:00
12:00
12:00

Disco Delivery,
Dj Capuzzi &
un espectáculo hecho
Señorita X
con amor!
7 personajes en busca Cia. Títeres desde
de un dron
Abajo

Clown i Teatre
d'objectes
Clown, Verticals,
Roda Cyr

PATI DE L'ABADIA

40'

PLAÇA LLUIS COMPANYS

45'

Circ, Dansa I Humor

TERRASSA

40'

Comedia (Titelles)

ELS FORNS

50'

12:45

iNSOMNi

Dudu

Clown

PATI DE L'ABADIA

45'

13:00

Time For Two

Cia. Duo X Caso

Clown, Verticals,
Roda Cyr

PL. LLUIS COMPANYS

45'

Shadowrider

Un Mundo de
Maleta

Teatre d'ombres

ELS FORNS

15'

13:30

4X4

Cia. Little Testa

Clown i Circ

TERRASSA

40'

13:30

inSÒLit

Sputniks Cia

Circ

PLAÇA DE LA VILA

15'

14:00

Embarca't

Les Marriterranies

Música Alegre

ESPAI CAPUTXETA

60'

15:00

La Piruleta

Artur Caracartró

Clown

TERRASSA

15'

13:30

Programacio
HORARI

ACTIVITAT/
ESPECTACLE

CIA.

GÈNERE
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Clown i Teatre
Desparpajo
d’objectes

LLOC

DURADA

15:00

Transformación

PATI DE L’ABADIA

40’

15:15

Ouh Yeah!

Dr. Fever

Pallasso i Rock&Roll

CARPA SOMNIS

40’

15:45

Trickalamardos Show

Ass. Cultural
d’Equilibrisme i
Malabars

Exhibició

PLAÇA DE LA VILA

30'

16:00

Cafuné

Circ i Dansa
Contemporània

CERCLE BREDENC

45'

Teatre en miniatura

ESPAI CAPUTXETA

120’

Teatre d'ombres

ELS FORNS

15'

Circ, Dansa i Humor

TERRASSA

40'

16:00

La Partida

16:00

Shadowrider

16:30

Disco Delivery,
un espectáculo hecho
con amor!

Cia. Du'k'to
La Maleta Teatro
Lambe Lambe
(Emilio Rey)
Un Mundo de
Maleta
Dj Capuzzi &
Señorita X

16:30

Date una huerta

Sonrie X Narices

Circ

ESPAI CAPUTXETA

40'

16:45

iNSOMNi

Dudu

Clown

PATI DE L'ABADIA

45'

16:45

inSÒLit

Sputniks Cia

Circ

PLAÇA DE LA VILA

15'

17:00

Qui Cu Qui Què Quina
(Work in Progress)

Cia. Nom
Provisional

Bici i Màstil

PL. LLUÍS COMPANYS

30'

18:00

4X4

Cia. Little Testa

Clown i Circ

TERRASSA

40'

18:00

7 personajes en busca
de un dron

Cia. Títeres
desde Abajo

Comedia (Titelles)

ELS FORNS

50'

18:00

fustA!

fustA!

Música

ESPAI CAPUTXETA

60'

19:00

El Gran Final

Bucraá Circus

Clown

PL. LLUÍS COMPANYS

60'

19:15

El Don de les Dones

Pòker de Iaies

Màgia Còmica

ESPAI CAPUTXETA

60'

20:30

Cabaret

Fàbrica de
Somnis

Multidisciplinar

CERCLE BREDENC

90'

22:30

Volare

Cia. Airgus

Circ de carrer

TERRASSA

45'

ESPAI CAPUTXETA

60'

PLAÇA DE LA VILA

20'

CERCLE BREDENC

60'

CERCLE BREDENC

120'

22:30

El Don de les Dones

Pòker de Iaies

Màgia Còmica

23:30

Tu Creus Tu Crees

Cia. Aram
Sempervirens

0:30

Chaman Rumbero

2:00

Dj

Contact, Malabars
i Foc
Rumba d'autor i
Rumba Catalana
Música Cúmbia,
Balkan i Swing amb
Electrònica

Raül BeFree

Participants
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Cabaret De Circ Jove

Mensajeras In-Mundas

Escola de Circ Los
Gènere: Cabaret
Hora: 18:00h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Durada: 60’

Malabaristes, aeristes, acròbates... un cabaret multidisciplinar fresc i dinàmic on els
joves artistes expressen el seu art, creativitat
i tècnica a través del circ, tot amenitzat pel
presentador Boris Ribas. La Companyia Circ
LOS fundada l’any 2009, està actualment
ubicada a Santa Maria de Palautordera. Circ
LOS es dedica a la creació i realització d’espectacles de circ per a tots els públics així
com a la docència des dels últims 10 anys.
La voluntat i objectiu d’aquest col·lectiu és
apropar l’art del Circ a totes les persones,
independentment de l’edat, cultura, procedència o forma de pensar: fomentant-ne una
major presència en la cultura i la societat. Un
gran referent circense aquí, al Baix Montseny.
www.circolos.es

Las Rubias
Gènere: Música
Hora: 21:00h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Durada: 60’

Show ludicofestiu-sexual, histèrico-calavèric,
satíric i oníric. Després de 6 anys tocant en el
circuit circense i underground des de Madrid
fins a Barcelona, Las Rubias tornen amb el
seu nou show musical a tres veus. Enmig d’un
present devastador per la bogeria de l’home
(no de la dona), portem un missatge del no
món. Cínic, descarat, fresc i amb bon humor.
Facebook: @lasrubiascabaret
Instagram: @lasrubiashow

Stem fatal
Gènere: Música
Hora: 19:30h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Durada: 60’

Què fan un grup de joves de Riudarenes,
Santa Coloma de Farners i El Maresme, que
toquen versions de pop, rock, jazz i altres
estils que els agraden?... doncs tocar temes
coneguts amb molt de ritme, que fan cantar
i bellugar a tothom. Tenim moltes ganes de
gaudir i fer gaudir amb el nostre repertori de
versions, transformades a la nostra manera!

Dissabte 17 Novembre

Participants

Food Trucks
Menjar i Beure

Hora: a partir de 10:30h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Creperia

Una creperia on degustar boníssimes creps
dolces i salades a qualsevol hora del dia i la
nit...

Cantina Solar

“Bio-cafe-teteria” ambulant que ofereix cafè
espresso d’especialitat junt amb begudes
de cacao i 18 varietats de tè seleccionats
que si el moment ens ho permet elaborem
en una cuina solar. Per a l’espresso ens
acompanya una maquina de cafè a palanca
i un panel solar para autoabastir-nos energèticament sempre que ens sigui possible.
Ens motiva l’idea de ser un projecte, en part,
educatiu. Per acompanyar oferim 4 varietats de galetes i també disposem d’un petit
bufet de mueslis.

Contaminando Barrigas

Gran parada de menjar on podreu degustar
pizzes durant els dos dies, també podreu
trobar-hi xips casolanes i un magnífic dinar
el dissabte.

Fotografia: © Adrià Corella Moragas
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Parades Promocionals
Hora: a partir de 10:30h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Contaminando Sonrisas

Si voleu informar-vos millor de que fa i qui som l’associació passeu-nos a veure per aquesta parada. A més a més, i trobareu
samarretes, adhesius i podreu fer les vostres aportacions als nostres
projectes i expedicions. Facebook: @CntmSonrisas

Tirita Clown

Som una associació sense ànim de lucre, que acompanya a persones hospitalitzades o en alguna situació de risc social a través del
humor, del joc, la música, la creativitat. A la nostra parada podreu
trobar nassos i samarretes. També us podreu fer socis de Tirita Clown!!
Facebook: @tiritaclown

La Llavor De La Selva

Acompanyament respectuós i educació viva a la natura.
L’associació La Llavor de la Selva som un espai d’acompanyament a
famílies i infants fins als 6 anys. Ens trobem a una masia a la vora de
Massanes, amb hortes, animals i envoltats de bosc.
Web: lallavordelaselva.wordpress.com

Pintacares

Us podreu pintar la cara i ser el que vulgueu
durant el Dia del Circ de les mans de les artistes: BabyArt Montseny, Art Creixent, Niu de
Llum i BruixaSorcièreWitch.
Instagram:
@bruixasorc
@babyart_montseny
@artcreixent

NO US OBLIDEU DE PASSAR PEL PUNT D’INFORMACIÓ,
ON HI HA LA BARRA DEL DIA DEL CIRC!
Hi trobareu samarretes i bosses
de Contaminando Sonrisas.

TAMBÉ POTS FER LA TEVA APORTACIÓ:
TRIODOS BANK - ES70 1491 0001 2821 7811 3326 -
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Mercat dArtesania
Artesans

Hora: de 10:30h a 20:00h
Lloc: CARRER DE L’ESGLÉSIA

Krrter D art

Fem reciclatge de materials i la creativitat. Coses
de llana, de paper maché, pintura creativa sobre
roba, pintura sobre pedres i moltes coses més...
tot de creació pròpia! Facebook: @krrterdart
Fotografia: © Adrià Corella Moragas

Voilart

Art i circ - pintures originals inspirades en el món del circ, joguines antigues i escultures utilitzant materials reciclats. Peces
úniques dissenyades i creades per l’artista plàstica Cristina Turu.
www.voilart.jimdo.com

Cartrons Artesans

Cartrons Artesans, és la materialització de prop de trenta anys
d’investigació i disseny del paper maché. Amb una tècnica única,
donem a cada peça el seu caràcter i personalitat, fins al punt, que
totes elles es poden considerar, com a originals, i peces úniques
encara que pertanyin a una sèrie uniforme. L’observació constant
és la nostra font d’inspiració, presentar la vessant divertida de la
vida, el nostre objectiu, arrencar-te un somriure, una de les nostres principals fites. Facebook: @Cartrons

Eskorca

Jocs i joguines de fusta artesanals, per infants i adults, pensats per
fomentar el joc lliure no dirigit i el joc simbòlic. La fusta es una experiència per els sentits: tacte, olor, gust... Tot amb fusta recuperada o de
boscos sostenibles. Facebook: @eskorcajoguines
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Mercat dArtesania
Artesans

Hora: de 10:30h a 20:00h
Lloc: CARRER DE L’ESGLÉSIA

Artesania Auda

Podreu trobar joieria artesanal amb plata i vidre swarovski o minerals
naturals. Facebook: @ArtesaniaAuda

Arethusa Creations

Som una empresa jove, creada el 2017. Com diu el nom Arethusa, que
significa Ninfa, totes les meves creacions (peces de roba, barrets, bijuteria, joieria...) estan dissenyades i inspirades en la natura i els seus
éssers màgics. Per poder aconseguir-ho, intento utilitzar els colors,
textures i formes que crea la pròpia natura.
Facebook: @arethusacreations

En Plata Joyeria Artesana
Joieria artesana feta a través de procediments d’orfebreria tradicional
amb plata i gemmes naturals. Joieria clàssica en dissenys contemporanis. Instagram: @enplata_joyeria

Participants
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Dapostar
Taller / Parada

Fotografia: © Franc Gomez Roman

Escola De Circ Expres
Cia. Contaminando Sonrisas

Gènere: Taller de Circ
Hora: 10:30h
Durada: 180’
Lloc: CARPA SOMNIS (BASSA DEL MOLÍ)
Un taller on experimentar amb diferents
disciplines del món del circ. La majoria del
material que trobareu és reciclat i l’objectiu
principal és despertar la imaginació i creativitat dels participants. Tot amenitzat amb
música de fons.

Gènere: Dapostar
Hora: 10:30h
Durada: Tot el dia
Lloc: PLAÇA DE LA VILA
El Dapo vola fins a Breda per fer-vos moure
el cos d’una forma molt divertida! Podreu
descobrir el DapoStar, una estrella de vuit
puntes que et permet fer dansa, esport o
malabars. És un joc interactiu, que treballa la psicomotricitat i fomenta valors com
l’autosuperació i compartir. Els millors jugadors estaran presents en el Dia del Circ per
ensenyar-vos els nous trucs i jocs.

Escola Trickalamardos
Ass. Cultural d’Equilibrisme i Malabars
Gènere: Taller de slackline i trickline
Hora: 10:30h
Durada: 150’
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

Fotografia: © Adrià Corella Moragas

L’slackline consisteix en lligar una cinta entre
dos punts fixes i caminar per sobre o realitzar
figures o acrobàcies, a partir d’aquí depenent
de la tensió, la llargada o l’alçada, entre altres
factors, tenim diferents tipus de modalitats.
Nosaltres oferirem un taller de slackline bàsic
per petits i grans. La millor forma de millorar
l’equilibri mentre et diverteixes.

Participants
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Fotografia: © Mireia Puntí

La Vagina Tobogan
Louise Clay

Gènere: Instal·lacio Artística
Hora: Tot el dia
Lloc: ESPAI CAPUTXETA
Imagina que veus al teu fill o filla baixant
per la Vagina Tobogan, veure’ls baixar a través del preciós patchwork vermell vellutat i
sedós fet a mà, com si estiguessin naixent.
Aquesta peça és una festa del poder que
els nostres úters han de sostenir, nodrir i
finalment donar a llum una nova vida al món
exterior. La Vagina Tobogan és una instal·lació artística i mòbil que convida a homes,
dones, nens i nenes a treballar el procés del
naixement.
vaginaslide.wixsite.com/castellano

Exposicio Expedicions
2017-2018
Cia. Contaminando Sonrisas

Gènere: Fotografia
Hora: des de les 11:00h fins a les 20:00h
Lloc: ELS FORNS
A l’exposició d’aquest any podreu veure
fotografies de les expedicions que s’han
fet des del Dia del Circ de l’any passat al
d’aquest any.
• SÀHARA: Campaments Saharauis
Desembre 2017-Gener 2018
• LÍBAN: Assentaments poble sirià, refugiades palestines - Abril 2018
• UGANDA: Col·laboració amb material en
projectes de circ-social de la zona i camps
de refugiats (Sputniks Cia) – Juliol-Agost
2018
• SÀHARA (FITYC – Festival Internacional de
Teatro Y Circo): Campaments saharauis –
Octubre 2018
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Plis Plas
Cia. Filigranes

Gènere: Clown
Hora: 11:00h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Durada: 50’

Plis Plas és un espectacle on el Toti i el Makutu
no paren de fer-se la “punyeta”, s’enfaden a tort
i a dret, però l’amistat sempre acaba prevalent.
Amb una cadira, un embut o una galleda ens
faran, amb el seu toc personal, gags clàssics
combinats amb malabars i música en directe.
Espectacle de pallassos pensat per un públic
familiar.

Transformacion
Cia. Desparpajo

Gènere: Clown i Teatre d’objectes
Hora: 11:00h / 15:00h
Durada: 40’
Lloc: PATI DE L’ABADIA
“Desparpajo” pateix diverses menes de transformacions que posen a prova el seu equilibri
mental i físic. Amb la manipulació d’objectes
fa que cada element sembli múltiples coses a
la vegada, creant un espectacle on allò inesperat sorprèn a l’espectador tota l’estona.
desparpajoclown.wixsite.com/desparpajoclownshow

Time For Two
Cia. Duo X Caso

Gènere: Clown, Teatre, Verticals i Roda CYR
Hora: 11:00h / 13:00h
Durada: 45’
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS
Un dia. Un show. Dos pensaments. Dos personatges estrambòtics obren la porta cap al seu
món poètic, ple de jocs, desacords i amor. Un
show de circ, teatre i humor, extraordinàriament senzill i en el qual el públic quedarà
atrapat des de l’inici fins al final. Per a tots els
públics i edats, de 0 a 99 anys.
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7 Personajes
En Busca De Un Dron
Cia. Títeres Desde Abajo

Gènere: Comèdia (Titelles)
Hora: 12:00h / 18:00h
Lloc: ELS FORNS

Durada: 50’

Entrada: 2€ (aforament limitat)

L’amor i el sexe ens poden salvar de la fi de la
civilització Occidental? És possible una relació sexo-afectiva entre una granota comunista i una ballarina queer? La nostra consciència sobre-estimulada pot fer caminar una
titella sense cames? La democràcia representativa és un regal de Llucifer a la humanitat?
En aquest espectacle us podríem explicar
l’autèntica veritat sobre aquestes preguntes
transcendentals, però no ho farem.

Disco Delivery
Un Espectaculo Hecho Con Amor!
Cia. Dj Capuzzi & Señorita X
Gènere: Circ, Dansa, Humor
Hora: 12:00h / 16:30h
Durada: 40’
Lloc: ESPAI TERRASSA
En Dj Capuzzi i la Señorita X han tornat! Amb
més ximpleries que mai, aquest renovat
espectacle barreja la comèdia física amb el
circ i el clown, garantint rialles i diversió per
a tota la família. Amb l’amor com a ingredient
principal, les acrobàcies i la millor música de
tots els temps es transformen en un espectacle energitzant. djcapuzzi.com

Insomni

Cia. Dudu Arnalot
Gènere: Clown
Hora: 12:45h / 16:45h
Lloc: EL PATI DE L’ABADIA

Durada: 45’

Una plaça amb un llit antic, un pallasso preparat per dormir. Sorolls, sorpreses, rialles i altres
adversitats no el deixaran descansar fins a portar-lo a l’iNSOMNi. Guiat per les seves enginyoses inventives, aconseguirà sorprendre i
dibuixar somriures. Portant-nos de ben cert,
a viure un viatge poètic, oníric i entranyable
ple de situacions descabellades i surrealistes.
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Shadowrider

Cia. Un Mundo De Maleta
Gènere: Teatre d’ombres
Hora: 13:30h / 16:00h
Lloc: ELS FORNS

Durada: 15’

Entrada: 2€ (aforament limitat)

El silenci es trenca per un so mecànic i la
melodia d’una capsa de música. La foscor es
trenca per la llum pampallugant d’una bici
antiga. I en el ritme dels seus pedals apareixen i desapareixen ombres xineses explicant la petita història d’una bossa de plàstic
travessant el mur entre el Marroc i els campaments sahrauís.

4x4

Cia. Little Testa
Gènere: Clown, Circ
Hora: 13:30h / 18:00h
Lloc: ESPAI TERRASSA

Durada: 40’

Little Testa us embarca en un viatge pel seu
món fantàstic, on números de circ espectaculars es combinen amb el teatre físic,
dansa contemporània i improvisació en clau
clown. Un univers d’humor i destresa física
a parts iguals, on la participació del públic
és essencial.
Facebook: @LittleTesta0k
tomuchomas.wix.com/litlle-testa

inSOLit

Sputniks Cia
Gènere: Circ
Hora: 13:30h / 16:45h
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

Durada: 15’

Quan ens sorprèn un contratemps: una lesió,
el nostre dia a dia canvia... Però no vol dir que
deixem de fer-ho tot. Incorporar aquestes
“limitacions” per tornar-les potencial, i potser
trobar-te l’ajuda d’algú que sempre hi és, tot
i no adonar-nos.
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Embarca t

Les Mariterranies
Gènere: Música alegre
Hora: 14:00h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Durada: 60’

Cançons per tararejar, per ballar o simplement per refrescar-se amb l’alegria de Les
Mariterrànies, que els encanta fer-te viatjar
per un repertori ben variat.

Ouh Yeah!
Dr. Fever

Gènere: Pallasso i Rock&Roll
Hora: 15:15h
Durada: 40’
Lloc: CARPA SOMNIS (BASSA DEL MOLÍ)
El Dr. Fever ha vingut a donar-nos la seva
recepta meravellosa: Rock&Roll, Amor i Tontería cada dia!. “Ouh Yeah!” és un espectacle
de pallasso que combina Rock&Roll, Chà
Chà Chà i Música Disco amb números de
circ i màgia.

La Piruleta

Cia. Artur Caracartró
Gènere: Clown
Hora: 15:00h
Lloc: ESPAI TERRASSA

Durada: 15’

Les peripècies d’un pallasso per menjar-se una
Piruleta.
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Trickalamardos Show
Ass. Cultural d’Equilibrisme i Malabars
Gènere: Exhibició
Hora: 15:45h
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

Durada: 30’

La modalitat de slackline on el tenses molt
fins a convertir-lo en una espècie de llit
elàstic de 5 centímetres s’anomena trickline.
Amb nosaltres podreu gaudir d’un show
de trickline amb uns dels millors atletes de
Catalunya. Els trickalamardos us oferirem un
show amb les nostres millors acrobàcies, no
us ho podeu perdre!

Cafune

Cia. Du'k'to
Gènere: Circ i Dansa Contemporània
Hora: 16:00h
Durada: 45’
Lloc: CERCLE BREDENC
La carícia com a gest relacional: una carícia
dolça que en moments amaga sentiments
de frustració, una carícia amarga que descobreix les intimitats més sinceres o una
carícia juganera que desemboca a una infinitat d’aventures. L’equilibri harmònic entre
aquestes avinences i desavinences és el que
conforma les relacions humanes.
Co-producció: Festival Circada

La Partida

La Maleta Teatro Lambe Lambe
(Emilio Rey)
Gènere:Teatre en miniatura
Hora: 16:00h
Durada: 120’
Lloc: ESPAI CAPUTXETA
La partida és un espectacle per a una sola
persona. Una obra de teatre Lambe Lambe
que explica la història d’una família obligada
a separar-se. La necessitat, la desesperació i
el desig d’un futur més pròsper que porta a
milers de persones a emigrar de casa seva.
Aquest no és més que un reflex d’aquesta
dura realitat.
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Date Una Huerta
Cia. Sonriexnarices

Gènere: Circ
Hora: 16:30h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Durada: 40’

Una creació cultivada i recol·lectada de la
forma més sana i ecològica possible en relació amb la naturalesa. “La huerta” ens regala
una esplendor d’hortalisses, fruits, flors i colors
que, abonat amb somriures, emocions i molta
diversió, ens dóna l’oportunitat de crear, experimentar i descobrir d’una manera diferent
l’agricultura. L’objectiu de “Date una huerta” és
fomentar la relació entre les persones i la naturalesa, conscienciar sobre l’ecològic i el transgènic, amb una mirada cap a les possibilitats
de cada persona per plantar una llavor, englobant t’ho en un espectacle fresc i saludable, en
poques paraules: gaudir plenament de la vida.

Qui Cu Qui Que Quina
(work in progress)
Cia. Nom Provisional

Gènere: Bici i Màstil
Hora: 17:00h
Durada: 30’
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS
Dues persones han de compartir un sol espai
per poder continuar amb el seu viatge. Estan
condemnades a donar voltes i més voltes en
un cercle infinit fins que no trobin la manera de
compenetrar-se. Però el xoc dels seus universos individuals crearà un món ple d’absurditats
i les respostes mai són senzilles quan es tracta
de trobar un punt mig. cianomprovisional.com
Facebook: @cianomprovisional
Instagram: @cianomprovisional

fustA!
Gènere: Música
Hora: 18:00h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Durada: 60’

“fustA!” és un projecte com a solista en el que
experimento i componc en directe amb el
violoncel i una “loop station”. Durant el concert es poden escoltar versions d’artistes tan
diversos com Yan Tiersen, Metallica, Cramberries o Django Reinhardt, cançons tradicionals i populars i també algun tema propi.

Participants

El Gran Final
Cia. Bucraá Circus

Gènere: Clown
Hora: 19:00h
Durada: 60’
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS
“El Gran Final” pretén ser una tragicomèdia
que basa la seva essència en el retrobament de dos pallassos, els quals van haver
de separar-se fa molts anys a conseqüència
de l’esclat d’una guerra civil. Aquesta guerra
els interromp la ultima funció just abans del
seu gran acte final. El conflicte, els obliga a
prendre camins separats i no tenir mai més
contacte l’un amb l’altre. És ara, després de
més de 30 anys, infinites passes, una lluita
diària i constant per la supervivència, i un
cos envellit, quan es retroben i decideixen
acabar els seu “Gran Final”.
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El Don De Les Dones
Pòker de Iaies

Gènere: Mágia Còmica
Hora: 19:15h / 22:30h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Durada: 60’

La Montserrat Escopinya i l’Albergínia Montserrat faran una demostració dels seus
Dons... Adaptaran jocs de màgia a les noves
tecnologies, doncs són unes iaies molt
modernes, creant així, un ambient màgic on
l’impossible esdevé possible. “La gent gran
no som un moble vell, som una obra d’art
treballada dia a dia amb molta paciència i
alegria”. Facebook: @pokerdeiaies

Cabaret

Cia. La Fàbrica de Somnis
Gènere: Multidisciplinar
Hora: 20:30h
Lloc: CERCLE BREDENC

Durada: 90’

La Fàbrica de Somnis ens presenta un cabaret
multidisciplinar on l’humor, la reflexió i l’acció
social en son protagonistes. Malabars, aeris,
acrobàcia, clown i molt més, de cor a cor.
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Fotografia: © Mireia Puntí

Volare
Cia. Airgus

Gènere: Circ de Carrer
Hora: 22:30h
Lloc: ESPAI TERRASSA

Durada: 45’

Cia. AIRGUS presenta Volare un espectacle
còmic-circense, on un aviador excèntric, sense
avió, ens transmet les seves ganes de volar i
com aquestes es converteixen en obsessió.
Mitjançant els malabars, els equilibris i amb la
col·laboració indispensable del públic aconseguirà donar sabor d’èxit als seus fracassos.
agustitoproduction.wixsite.com/volare

Tu Creus Tu Crees
Cia. Aram Sempervirens

Gènere: Contact, Malabars, Foc
Hora: 23:30h
Durada: 20’
Lloc: PLAÇA DE LA VILA
Un espectacle d’innovació que fusiona el
contact amb la part més salvatge del foc. Per
vibrar els més menuts i no tan menuts.

Chaman Rumbero
Raul BeFree
Gènere: Música Cúmbia, Balkan i Swing
amb Electrònica
Hora: 02:00h
Durada: 120’
Lloc: CERCLE BREDENC
Amb en Raül BeFree tancarem el festival
amb una fusió de música cúmbia, balkan i
swing amb electrònica.

Gènere: Rumba d’autor i Rumba Catalana
Hora: 00:30h
Durada: 60’
Lloc: CERCLE BREDENC
Gerard Canyigueral no és un rumbero qualsevol,
raspa totes les melodies a través d’un viatge de
temes propis acompanyats d’alguna versió al més
pur estil Chaman Rumbero. A les files, músics de
les contrades i més enllà, trobarem ritmes llatins,
sud-americans, notes de color caribeny, aires de reegae i funk. Ens visitaran en el seu directe des de Kiko
Veneno, Delinqüentes, Gipsy Kings o el gran Peret.
Una banda per saltar, ballar i cantar. Tot un espectacle per disfrutar.

Col laboradors Locals - Ubic
ALPHA GYM
ASSEGURANCES BREDA
BAR ACUARIUM
BAR EL PETIT RACÓ
BRICO BREDA
BRIOIXERIA PASTISSERIA ENRIC
CA L’ANTONIETA
CARNIQUES REIXACH SL
CARNISSERIA CAN VENTURETA
CARNISSERIA SALVANYÀ
CENTRE DE TERÀPIES NATURALS “EL BROT“
CENTRE VETERINARI BREDACAN
CENTRE VETERINARI MASCOTS BREDA
CERÀMIQUES JOMAR SL
CERÀMIQUES SAN LLOP SL
CONDIS BREDA
COP DE PEDAL
DENTAL BREDA
EL FORNET
EL NOU NIU
EL ROMANÍ DE BREDA RESTAURANT
ESTANC RODÀ
ESTÉTICA MARTA
FARMÀCIA MÒNICA VENTURA
FERRETERIA JORDI
FONDA SANTA ANNA SL
FORN DE PA COSTA
FRUITERIA JORDI BAYES

IRIS PERRUQUERIA I ESTHETIC
JOIERIA- RELLOTGERIA Mª CARME
L’HEURA
LLIBRERIA TRÈVOL
MIMA’T CENTRE DE BELLESA
NATURBREDA
NINESA DROGUERIA
NOGUERA ESTILISTES
PERFUMERIA
ÒPTICA BREDA
PEIXATERIA ROSITA
PERRUQUERIA CARME
PERRUQUERIA ESTER
PERRUQUERIA PERE
PERRUQUERIA SERAFÍ
PRÒXIM SUPERMERCAT CAN TIMBORRA
QUEVIURES JOSEFA SALVADÓ
R. CUNÍ AA.-J. CUNÍ BATLLE SC
RESTAURANT BAR CA L’AVI
ROSA PERRUQUERS
SANT ISCLE 39
SANTA ANNA MODA
SISTEMES INFORMÀTICS
TAPISSERIA JAUME CORTINES I DECORACIÓ
TERRAFORTA SC

MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES
PER FER-HO POSSIBLE!!

“Contaminando Sonrisas” és una associació de circ social sense ànim de lucre.
La seva essència consisteix en aportar dosis de somriures a persones afectades
per conflictes bèl·lics i catàstrofes naturals, així com a persones que estan en situació de risc o són vulnerables arrel de les injustícies del sistema.
La majoria del integrants i col·laboradors de l’associació són artistes i és per això
que aquesta té la seva branca professional però és la seva branca social la que
creix i fa tirar endavant l’associació. Després del camí recorregut ens adonem que
encara avui en dia hi ha moltes persones del planeta que segueixen patint les
injustícies del sistema i que sovint aquestes situacions són silenciades i oblidades,
la nostra missió és donar veu a totes les que puguem.
Durant aquest últim any hem tornat al Líban amb els refugiats i les refugiades que
fugien de la guerra de Síria i d’altres conflictes i que estan atrapades en aquest
petit país, també hem col·laborat amb Sputniks cia en la seva expedició a Uganda
on han visitat diferents projectes de circ social del país i els refugiats i refugiades
del Sudan del Sud al nord del país i entre el desembre i gener passats vam estar
als camps de refugiats saharauis (que ja tenen més de 40 anys) i on hem tornat
aquest octubre per organitzar junt amb “Pallasos en rebeldía” i el “Ministerio de
cultura saharaui” el 2º FITYC (Festival Internacional de Teatro Y Circo). Tots aquests
són exemples de situacions silenciades que a nivell mediàtic no cal conèixer, avui
aquestes persones segueixen allà i la situació per elles no ha canviat.

EXPEDICIONS

2013: Nova Zelanda

2014 (Abril): Nord-est de Tailàndia

2015 (Març-Abril): Marroc-SàharaMauritània Mali-Burkina Faso

2015 (Octubre-Novembre): Nord de
Marroc, Ceuta i Melilla

2016 (Maig-Setembre): Grècia

2016 (Desembre): Burkina Faso

Orfenats, hospitals, pobles, associacions...

Camps de refugiats (Diferents expedicions
de col·laboradors)

Camps de Refugiats

Camps d’emigrants, Centres penitenciaris,
Centres de menors

Barris perifèrics de grans ciutats, hospitals
infantils i orfenats.

SEGUEIX ELS NOSTRES PASOS A:
@DiaDelCircBreda

@CntmSonrisas

@CircBreda

2017 (Agost): Líban

2017 (Desembre): Sàhara (Argèlia)

2018 (Agost): Líban

2018 (Juliol-Agost): Uganda

2018 (Octubre): Sahara - FITYC

TAMBÉ POTS FER LA TEVA APORTACIÓ:
TRIODOS BANK - ES70 1491 0001 2821
7811 3326 -

Assentaments de refugiats. Primer contacte

Assentaments poble sirià, refugiades palestines

(Festival Internacional de Teatro Y Circo)
Campaments de refugiades saharauis

Col·laboració amb Sputniks_Cia. Projectes de
circ social, refugiades del Sudan del Sud.

Fotografia: © Mireia Puntí

Fotografia: © Adrià Corella Moragas

Des de “Contaminando Sonrisas”, com a organitzadors estem molt
contents de veure com any a any es va consolidant aquest festival i
som molt conscients que això no seria possible sense la participació
de voluntaris i voluntàries, i la participació també voluntària de músics,
artistes, artesans, botiguers del poble, veïns, col·laboradors...
Donem les gràcies a tots els que feu possible que el Dia del Circ sigui
un realitat, també al públic i a tots els que sigui com sigui col·laboreu
fent que millorar sigui possible.

Fotografia: © Raul Sanchez

ORGANITZA:

COORGANITZA:
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