Activitats - Musica en Viu - Tallers
Espectacles - Exposicions - Artesania

Fotografia: © Adrià Corella Moragas

El Dia del Circ neix de la motivació i la necessitat dels seus organitzadors, d’apropar el món del circ a tothom i també donar a conèixer
les accions que desenvolupa l’Associació de circ social 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.
El Dia del Circ és un festival de circ de petit format que enguany celebra la tercera edició. Des de la primera edició, l’any 2015, aquest petit
festival va creixent any a any i l’afluència de públic també. Aquest any
2017 esperem que sigueu molts més els que pugueu venir a gaudir
de les activitats, tallers i espectacles que es duran a terme al llarg del
festival.

CONCURS FOTOGRAFIC
INSTAGR AM

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 17 i 18 de Novembre de 2017!
Fes una foto divertida i original on hi surti un nas de pallasso,
comparteix-la al instagram, anomena’ns @diadelcircbreda i
participa!
PREMI: 2 entrades per un espectacle de circ/teatre

Dia
del
Circ
17 i 18 NOVEMBRE de 2017
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 durà a terme igualment.

Ubicacio
ACCESSOS:
AP-7:
SORTIDA 11 (SANT CELONI)
SORTIDA 12 (HOSTALRIC)

AUTOBÚS:
LA HISPANO HILARIENCA
T. 972 245 012

C-25 – Eix Transversal:
SORTIDA 11

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

BREDA

Programacio
HORARI

18:30
20:00

ACTIVITAT/
ESPECTACLE

CIA.

Nas Arrelat
Espectacle Inaugural

Mabsutins
Noel Biniés

Concert Noel Biniés

GÈNERE

LLOC

DURADA

Pallassos i Circ

ESPAI CAPUTXETA

40’

Popfolk
Alternatiumediterrani

ESPAI CAPUTXETA

60’

DIVENDRES 17 NOVEMBRE

DISSABTE 18 NOVEMBRE

10:30

Escola de Circ Exprés

Contaminando
Sonrisas

Taller de Circ

CARPA SOMNIS

3h

10:30

Jocs Populars

Ass. Meraki

Jocs en Familia

PLAÇA DE LA VILA

3h

10:30

Jocs Experimentals

Ona Joana

Jocs en Familia

PLAÇA DE LA VILA

3h

10:30

Ludoteca Mòbil

La Carpa de
Tata Inti

Ludoteca 0-6 Anys

PLAÇA DE LA VILA

6’5h

10:30

Mercat d’Artesania

Varis

Artesans

C/DE L’ESGLÈSIA

De 10:30h
a 20h

10:30

Pinta-Cares

Varis

Maquillatge

ESPAI CAPUTXETA

Tot el dia

10:30

Food Trucks

Varis

Menjar i Beure

ESPAI CAPUTXETA

Tot el dia

10:30

Parades Promocionals

Varis

Promoció

ESPAI CAPUTXETA

Tot el dia

11:00

El Microteatro
“Un Mundo de Bichito”

Un Mundo de
Maleta

Titelles

ELS FORNS

5’
(Tot el dia)

11:00

Exposicions Expedicions Burkina Faso
/ Líban

Contaminando
Sonrisas

Fotografia

ELS FORNS

Tot el dia

11:00

Cabaret Marciano

Papito y Pelito

Clown

PATI DE L’ABADIA

50’

11:30

Taller de Creació
Teatral per a Artistes
de Circ

Catastrofer

Formació per Artistes

CERCLE BREDENC

120’

12:00

Taller de Màscares

Artur Caracartró

Cartró

12:00

Malabaret

Cia Circolate

Malabars / Rulo
Americà

MERCAT D’ARTESANIA
(5€)

12:30

Lumiere

Cia de teatre
LaBú

12:30
13:30
14:00

Situació politica i
social actual del poble
Saharaui
El Teatro
Re-Velo-Scenario

60’

TERRASSA BAR
EL PATI

50’

Teatre Visual (Familiar)

ELS FORNS (2€)

20’

Mah Lahdih

Xerrada Propera
Expedició

ESPAI CAPUTXETA

30’

Un Mundo de
Maleta

Teatre d’ombres

ELS FORNS (2€)

15’

PLAÇA DE LA VILA

-

DINAR POPULAR

Programacio
HORARI

ACTIVITAT/
ESPECTACLE

CIA.

GÈNERE

LLOC

DURADA

DISSABTE 18 NOVEMBRE

15:00

Plis Plas

Cia Filigranes

Pallassos

ESPAI CAPUTXETA

50’

15:45

Trickalamardos Show

Ass. Cultural
d’Equilibrisme i
Malabars

Slack-Line

PLAÇA DE LA VILA

30’

16:20

Fràgil

Maria Andrés

Clown

PATI DE L’ABADIA

45’

16:30

Punch!

Catastrofer

Clown

ESPAI CAPUTXETA

50’

17:15

Madame Future

Cia La Paya S.A.

Clown

TERRASSA BAR EL PATI

40’

Teatre d’ombres

ELS FORNS (2€)

15’

PLAÇA DE LA VILA

40’

17:30
17:45
18:30

El Teatro
Un Mundo de
Re-Velo-Scenario
Maleta
Un Equilibrio de Mucha
Cia Alvaro
Cuerda
deLogos
400.001 Milliones de Cia Luciernagas
Estrellas
Teatro

19:30

Disbauxa?

Cia Trímera

Teatro-Circo
de Calle
Teatro-Clown
Multidisciplinar

ESPAI CAPUTXETA

25’

Fusió de Violí,
Poesia i Trapezi Fixe

ESPAI CAPUTXETA

20’

20:00

Cabaret Multidisciplinar

Varis

Circ

CERCLE BREDENC

90’

21:45

Loop-Guitar

Mijau Kobalsky

Música en Directe

ESPAI CAPUTXETA

35’

22:30

Vincles

Thais Julià

Corda Llisa

CARPA SOMNIS

7’

22:45

Boero

Cia Gaia Ma

Clown i Malabars

TERRASSA BAR EL PATI

30’

23:30

Concert

Tzigan’s

Música Balkan, Jazz
Manouche, Reggea
i Rumba

CERCLE BREDENC

60’

Raül BeFree

Música Cúmbia,
Balkan i Swing amb
Electrònica

CERCLE BREDENC

120’

1:00

DJ

Participants

Divendres 17 Novembre

Mabsutins

Nas Arrelat
Gènere: Pallassos i Circ
Hora: 18:30h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Durada: 40’

El pallasso Denguito ha tornat a la pista! Per
celebrar el retorn ha contractat a tres músics
d’orquestra professionals anomenats Peshosho, Birutilla i Fúfur.
Però aquests tres músics resulten ser tres
pallassos delirants, tres pallassos posseïts
pel poder del “Nas arrelat”, que convertiran
el retorn d’en Denguito en un show esperpèntic d’ensurts i moments imprevisibles.
Veniu a conèixer el poder del Nas Arrelat!
https://mabsutins.wordpress.com

Noel Binies

concert noel binies
Gènere: Popfolk Alternatiumediterrani
Hora: 20:00h
Durada: 60’
Lloc: ESPAI CAPUTXETA
Humà contemporani-contradictori com el
que més, transito pel cel igual que pel fang.
Vaig aprendre a fer cançons per gust i com a
teràpia musical en l’intent de curació contra
la bogeria de la vida i l’home modern, però
sobretot perquè em va donar la gana. Canto
per amor a l’art i les dones, però menjo per
amor a la meva panxa. Tot té un sentit sense
sentit. Jo el trobo i el torno a perdre, i així
serà fins el dia que la palmi.

Participants
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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.

SALUT Y PASTA

Petita cantina vegetariana on trobaràs una
gran varietat de pasta fresca artesanal que
elaborem en directe i amb farines ecològiques. La pasta serà acompanyada de salses
casolanes, com salsa de tomàquet, pesto…
També disposem dels nostres productes
artesanals: pasta seca, galetes dolces i salades i empanades vegetarianes (cuites al forn
de llenya).

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.

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!!

ASSOCIACIO LA LLAVOR DE LA SELVA

Espai d’acompanyament en la criança i la pedagogia respectuosa.
Som una associació nascuda d’un projecte de criança compartida,
Selvàtix, que va anar consolidant-se, creixent i canviant, fins que a
esdevenir en aquesta.

PINTA CARES
Us podreu pintar la cara i ser el que vulgueu durant el Dia del
Circ de les mans de dues grans artistes:
BabyArt Montseny i Art Creixent.

Participants
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Mercat d’Artesania
artesans

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

KRRTER D’ART
Fem reciclatge, transformació de diferents elements... cosetes de llana,
pintura sobre roba...tot original i únic i fet a mà...

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

ARTUR CARACARTRO
Treballo el cartró pedra, els objectes que podreu veure a la
parada són els que figuren a la foto.

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.

Mercat d’Artesania
artesans

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

ESTEL JOIES

Estel Joies neix com a projecte personal de joieria artesanal de la
dissenyadora gràfica Estel Martínez Masó, nascuda i criada a Breda.
Peces de plata úniques, fetes a mà, amb formes geomètriques inspiradores i cuidant fins a l’últim detall.
esteljoies.etsy.com @esteljoies

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.
www.facebook.com/arethusacreations

MARISMAS
Marismas són unes essències naturals fetes amb tintura de plantes i
resines, aigua floral i aigua de mar. He dissenyat un mandala per cada
Marisma. Tria el què més t’agradi i prova’l!

Participants
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Fotografies: © Adrià Corella Moragas

Cia. CONTAMINANDO
SONRISAS

ESCOLA DE CIRC EXPRESS
Gènere: Taller de Circ
Hora: 10:30h
Durada: 180’
Lloc: CARPA SOMNIS (BASSA DEL MOLÍ)

ASS. MERAKI

JOCS POPULARS
Gènere: Jocs Populars
Hora: 10:30h
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

Durada: 180’

Jocs de tots tipus per a tota la família! Vine a
passar una bona estona amb nosaltres!

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.

ONA JOANA

JOCS EXPERIMENTALS
Gènere: Instal·lació
Hora: 10:30h
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

Fotografia: © Adrià Corella Moragas

Durada: 180’

Un espai on el joc experimental i sensorial
permet capbussar-se en l’aprenentatge i la
comunicació; creant un clima de trobada i
de vivències, un espai de confluència intergeneracional i de carrer.

LA CARPA
DE TATA INTI

UN MUNDO DE MALETA
EL MICROTEATRO
"UN MUNDO DE BICHITO"

Gènere: Ludoteca Mòbil
Hora: 10:30h a 17:30h
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

Gènere: Titelles
Hora: 11:00h (tot el dia)
Lloc: ELS FORNS

Espai de joc creatiu itinerant per a famílies
amb infants de 0 a 6 anys. Espai de joc lliure
pensat per a la petita infància amb materials
orgànics i no estructurats per desenvolupar
tota la seva imaginació i creativitat.
www.facebook.com/espaitatainti
www.facebook.com/lacarpadetatainti
www.tatainti.org (en construcció)

Des de fora sembla tan sols una maleta amb
quatre forats sobre un trípode. Però per als
que es deixen portar per la curiositat i miren
per aquests petits forats, aquesta maleta
es convertirá en un micro-món, el món de
“Bichito”. A l’abast de la mà, aquest petit
personatge extrany convida a l’espectador
a submergir-se durant un instant en el seu
món i compartir la seva soledat y el seu
somni de volar. I quan aquest viatge s’acabi,
una maleta no serà mai més una maleta…

PAPITO Y PELITO
CABARET MARCIANO

Gènere: Clown
Hora: 11:00h
Lloc: PATI DE L’ABADIA

Durada: 50’

Papito i Pelito presenten… Les desopilants
aventures de dos éssers vinguts del més enllà.

Durada: 5’

Participants
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CATASTROFER

CONTAMINANDO
SONRISAS

EXPOSICIo EXPEDICIONS
Gènere: Fotografia
Hora: des de les 11:00h fins a les 20:00h
Lloc: ELS FORNS
EXPEDICIÓ BURKINA FASO: El mes de desembre del 2016, vam tornar a un lloc molt
especial pels pallassos de Contaminando
Sonrisas. Un país petit, on vam viure moltes
aventures visitant grans i petites ciutats. Vam
tenir el plaer d’actuar en escoles, orfenats,
associacions culturals i també al carrer. Destaquem que, pel camí, vam conèixer el projecte de Circ Dafra i el projecte humanitari
de pallassos d’hospital Social Clown.
EXPEDICIÓ LÍBAN: Des de feia temps
teníem la motivació de conèixer la situació
que viuen les refugiades que han quedat
atrapades a l’altre costat del Mediterrani.
Actualment, al planeta terra, hi ha més de
50 milions de persones que han abandonat
les seves vides per fugir de la guerra, dels
conflictes armats, dels desastres natural i/o
la fam. Aquest agost passat vam visitar el
Líban, on 2 milions de persones s’han instal·lat en el país fugint de les guerres i les
ocupacions territorials.

Taller de Creacio
Teatr al per a
Artistes de Circ
Gènere: Formació per a artistes de circ
Hora: 11:30h
Durada: 120’
Lloc: CERCLE BREDENC
Aquest és un Taller pràctic-teòric de creació
teatral i desenvolupament de la creativitat especialment pensat per dotar d’eines
escèniques a Artistes de circ a l’hora de
començar o desenvolupar els seus Espectacles , Rutines o nombres Circenses, individuals i grupals. La idea de dur a terme
aquesta experiència educativa neix de la
Necessitat Pròpia com a artista i també d’una
necessitat manifesta de molts artistes de circ
que la sol·liciten...
Si vols participar en aquest taller, vine a
les 11:00h per inscriure’t, les places seran
limitades.

Cia. CIRCOLATE
MALABARET

Gènere: Malabars / Rulo Americà
Hora: 11:00h
Durada: 50’
Lloc: TERRASSA BAR EL PATI
Un espectacle de circ on predominen la
improvització, els equilibris amb objectes
com la corda fluixa o el rulo americà i sobre
tot la col·laboració del públic, tot amenitzat
amb molt d’humor. És la historia d’un personatge particular, un “xuletis” que vol demostrar les seves habilitats, encara que, d’una
manera un tan accidentada. Res li surt come
ell voldria, però aconseguirà solucionar les
dificultats que se li generen gràcies a l’ajuda
del públic.

Cia. de TEATRE LaBu
Lumiere

Gènere: Teatre Visual (Familiar)
Hora: 12:30h
Durada: 20’
Lloc: ELS FORNS
Preu: 2€ (Aforament Limitat)
Un petit món ple de somriures i aventures
guardades dins d’una maleta.
Un univers per on caminar a través de la imaginació. Un racó des d’on observar el món
amb els ulls de la innocència.
Us convido a compartir un viatge especial i
únic, a despullar les vostres mirades i obrir
fronteres. Creació: Anna Ros.

ARTUR CARACARTRO
TALLER DE MASCARES

Gènere: Cartró
Hora: 12:00h
Durada: 60’
Lloc: CARRER DE L’ESGLÉSIA
Taller senzill on farem màscares amb cartolina de manera pràctica i senzilla, apte per a
totes els edats i gèneres.
Preu material: 5€/participant

Participants

XERRADA PROPERA
EXPEDICIO
SITUACIO POLITICA I
SOCIAL ACTUAL
DEL POBLE SAHARAUI

Gènere: Xerrada Informativa
Hora: 12:30h
Durada: 30’
Lloc: ESPAI CAPUTXETA
La propera expedició de Contaminando
Sonrisas tindrà lloc aquest desembre als
camps sahrauís de Thindouf (Algèria). Hem
convidat al Mah Lahdih, delegat del Sàhara
a Catalunya, perquè avui expliqui la situació
política i social actual del poble sahraui.
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UN MUNDO DE MALETA
EL TEATRO RE-VELO-SCENARIO

Gènere: Teatre d’Ombres
Hora: 13:30h / 17:30h
Durada: 15’
Lloc: ELS FORNS
Preu: 2€ (Aforament Limitat)
El “Teatro Re-velo-scenario” és un teatre
d’ombres xineses que crea la seva pròpia
llum i música a partir d’una bici. La imatge
de la titellaire a sobre la seva bici mentre
uns dibuixos poètics apareixen davant de la
seva llum groga i inestable crea un instant
de màgia. Les simples notes d’una caixeta
de música i els sorolls mecànics de la bici
transporten a l’espectador en un altre món
, abans dels nostres temps moderns i digitalitzats. En aquest viatge s’expliquen contes
petits de la vida quotidiana, darrera les finestres d’un edifici, intentant demostrar que la
poesia viu dins de les coses més petites i
quotidianes.

DINAR POPULAR
Hora: 14:00h
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

Durada: 60’

Plat casolà + vi/aigua + pa +plats i coberts
(també amb opció vegetariana).
Venda anticipada a: Ninesa

Venda el mateix Dia del Circ: Punt d’informació

Preu tiquet: 5€

Cia. FILIGRANES
PLIS PLAS

Gènere: Pallassos
Hora: 15:00h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

ASS. CULTURAL
D’EQUILIBRISME I MALABARS
TRICKALAMARDOS SHOW

Durada: 50’

“Plis Plas” és un espectacle on arriben els
pallassos amb les mans a la butxaca perquè els seus gags còmics sorgeixen sense
artilugis, usant només els elements més
senzills: com una cadira, un embut o una
galleda plena d’aigua i els seus instruments
musicals. També ens sorprendran amb dues
rutines de malabars (maces i boles).
Espectacle pensat per un públic familiar, tant
d’exterior com de sala.
www.ciafiligranes.net

Gènere: Slack-Line
Hora: 15:45h
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

Durada: 30’

El grup de Trickalamardos format per Flavio,
Jose, Antonio, Bruna i Marcel, amb possibles convidats us oferirem una exhibició
del millor trickline, la modalitat acrobàtica
de l’slackline. Tenim l’objectiu de donar a
conèixer i difondre l’esport pel que vivim i
ens apassiona, cada cop som més els que el
practiquem i esperem que gaudiu tant com
nosaltres de la nostra exhibició.

MARIA ANDRES
FRAGIL

Gènere: Clown
Hora: 16:20h
Lloc: PATI DE L’ABADIA

Durada: 45’

FRÀGIL és un espectacle per a tots els públics
que combina el clown gestual i la poesia.
Caure i aixecar-se. Caure i aixecar-se. Caure i
aixecar-se. I enmig de tot això, seguir jugant,
seguir somiant i, sobretot, seguir rient-nos
de nosaltres mateixos. Perquè, entre caiguda i caiguda, qui no s’enamora?

Participants

CATASTROFER
PUNCH!

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

Durada: 50’

PUNCH! és un espectacle còmic original,
atrevit i ple de picardia. El renaixement d’un
clàssic del món del Clown. Capaç de generar grans rialles des de la improvisació i la
interacció amb el públic. Un espectacle que
no es veu tot sovint.
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Cia. ALVARO deLogos
UN EQUILIBRISTA
DE MUCHA CUERDA

Gènere: Teatro-Circo de calle
Hora: 17:45h
Durada: 40’
Lloc: PLAÇA DE LA VILA
Un espectacle familiar en el que l’artista juga
amb el contacte directe amb el públic. Implicant-los i fent-los partíceps del joc, creant així
una atmòsfera de familiaritat única en cada
representació. L’artista combina humor, acrobàcia, malabars i fins i tot la disciplina que
sempre l’ha caracteritzat: “Equilibris impossibles sobre la Corda fluixa”. Conduit per un fil
molt fi, aquest espectacle farà vibrar al públic
d’emoció.

Cia. LA PAYA S.A.
MADAME FUTURE

Gènere: Clown
Hora: 17:15h Durada: 40’
Lloc: TERRASSA BAR EL PATI
La Paya ha evolucionat cap a l’èxit de la
Màgia més profesional, però li passa pel
costat... no hi arriba… o es passa. Quina
llàstima de dona, ella es entranyable i enèrgica, i ho seguirà intentant… el què? Ser la
MILLOR maga del Món!
lapaya.wordpress.com

Cia. LUCIERNAGAS TEATRO
400.001 MILLONES DE ESTRELLAS

Cia TRIMERA
DISBAUXA?

Gènere: Teatro-Clown-Multidisciplinar
Hora: 18:30h
Durada: 25’
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Gènere: Fusió de Violí, Poesia i Trapezi Fixe
Hora: 19:30h
Durada: 20’
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Dia 3.702 de la guerra: la soledat d’una
trinxera… els somnis i la frustració d’un coronel, la via láctea, un vals, un manual de guerra: Com reconèixer un “enemic”?

Deixem unes paraules del llibre “Teoría
King Kong”de la Virginie Despentes. No
ho podríem descriure millor i, amb això, us
convidem a canviar el món amb nosaltres:
“Los feminismos son una aventura colectiva, para las mujeres pero también para los
hombres y para todos los demás. Una revolución que ya ha comenzado. Una visión del
mundo, una opción. No se trata de oponer
las pequeñas ventajas de las mujeres a los
pequeños derechos adquiridos de los hombres, sino de dinamitarlo todo. Y dicho esto,
buena suerte chicas y mejor viaje...”

MIJAU KOBALSKY
LOOP GUITAR

Gènere: Música En Directe
Hora: 21:45h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Durada: 35’

Concert instrumental de smooth jazz/groove
del guitarrista Mijau Kobalsky on els ritmes
acaben fusionant-se entre ells.

Participants
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Erna Gaz

Maëlle Bestgen

TotalCirc

(A) Gus

Aurora Caja Linda Vellar

CABARET MULTIDISCIPLINAR
Gènere: Circ
Hora: 20:00h
Lloc: CERCLE BREDENC

Durada: 90’

Cabaret de circ on podreu veure diferents disciplines a
càrrec de grans artistes i presentat per Erna Gaz.
Artistes: (A) GUS - Scratch (Malabars), TotalCirc - BagMan
(Clown-Rola Bola), Vanesa RiSe – Antoñita la isterica (Comedia), Mariano Morales – El derecho al delirio (Contact), Aurora
Caja – Peligro de extinción (Verticals i moviment), Maëlle
Bestgen – Boah (Màstil) i Linda Vellar Circus - °°HOOPnosis°°
(Hula hoop i Verticals).

THAIS JULIA
VINCLES

Gènere: Corda Llisa
Hora: 22:30h
Lloc: CARPA SOMNIS

Durada: 7’

La corda com a cordó umbilical, matèria primera del vincle amb el món, amb l’essència
i la veritat d’una mateixa. Una trobada entre
una persona més i la necessitat d’estar vinculada, llaços, nusos. Llaços que es tornen
nusos. El que és desig es pot tornar trampa...
el que és amor, por i lluita. Una cerca i una
íntima trobada amb la pròpia autenticitat.

Cia. GAIA MA
BOERO

Gènere: Clown i Malabars
Hora: 22:45h
Durada: 30’
Lloc: TERRASSA BAR EL PATI
La tendresa i la diversió es combinen en un
espectacle multidisciplinar on el clown, la
dansa, la comèdia i el malabarisme es barregen per sorprendre i formar part del públic.
Les úniques regles són l’espontenaïtat i
el joc… cada dia és una nova sorpresa i
cada imprevist són regals plens de colors i
sabors… amb un gran toc d’humor i bogeria. Un show per a tota la familia!

Participants

TZIGAN’S
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RAUL BeFree

Gènere: Música Balkan, Jazz Manouche,
Reggae i Rumba
Hora: 23:30h
Durada: 1h
Lloc: CERCLE BREDENC

Gènere: Música Cúmbia, Balkan i Swing
amb Electrònica
Hora: 01:00h
Durada: 2’
Lloc: CERCLE BREDENC

Som Tzigan’s, una banda de 7 artistes multidisciplinaris units per l’amor a la música
gitana, i et proposem un viatge musical
per diferents estils des de el balkan, el jazz
manouche, el reggae o la rumba! Oooopa!!!
Festa assegurada!

Amb en Raül BeFree tancarem el festival
amb una fusió de música cúmbia, balkan i
swing amb electrònica.

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

També podeu trobar servei de bar
i fer les vostres aportacions!

COL LABORADORS LOCALS - UBIC
ALPHA GYM
ASSEGURANCES BREDA
BAR ACUARIUM
BAR EL PETIT RACÓ
BEGUDES CARBONELL SC
BICHUVET
BRICO BREDA
BRIOIXERIA PASTISSERIA ENRIC
CA L’ANTONIETA
CARNIQUES REIXACH SL
CARNISSERIA CAN VENTURETA
CARNISSERIA SALVANYÀ
CENTRE DE TERÀPIES NATURALS “EL BROT“
CENTRE VETERINARI MASCOTS BREDA
CERÀMIQUES JOMAR SL
CERÀMIQUES SAN LLOP SL
CONDIS BREDA
COP DE PEDAL
DENTAL BREDA
EL FORNET
EL NOU NIU
EL PATI
EL ROMANÍ DE BREDA RESTAURANT
ESTANC RODÀ
ESTÉTICA MARTA
FARMÀCIA MÒNICA VENTURA
FERRETERIA JORDI
FONDA SANTA ANNA SL

FORN DE PA COSTA
FORN-PASTISSERIA ARNAU
FRUITERIA JORDI BAYES
INDUMENTUM
IRIS PERRUQUERIA I ESTHETIC
JOIERIA- RELLOTGERIA Mª CARME
LA TRAÇA
LLIBRERIA TRÈVOL
MIMA’T CENTRE DE BELLESA
NATURBREDA
NINESA DROGUERIA
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.
A part de tenir la seva branca professional, l’associació també té la
seva branca social i 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.
L’any passat vam estar a Grècia i Turquia amb els refugiats i les refugiades que fugien de la guerra de Síria i aquest es un cas clar de com se
silencien algunes situacions que a nivell mediàtic no interessen, avui
aquestes persones segueixen allà i la situació per elles no ha canviat.
La propera expedició està programada per aquest desembre als camps
de refugiats saharauis a Argèlia, un exemple de refugiats i refugiades
de llarga durada.

EXPEDICIONS

2013: Nova Zelanda

2014 (Abril):
Nord-est de Tailàndia
Camps de Refugiats

2016 (Maig-Setembre):
Grècia
Camps de refugiats
(Diferents expedicions de
col·laboradors)

2016 (Desembre):
Burkina Faso
Barris perifèrics de grans ciutats,
hospitals infantils i orfenats.

SEGUEIX ELS NOSTRES PASOS A:
@DiaDelCircBreda

@CntmSonrisas

@CircBreda

2015 (Març-Abril):
Marroc-Sàhara-Mauritània
Mali-Burkina Faso
Orfenats, hospitals, pobles,
associacions...

2015 (Octubre-Novembre):
Nord de Marroc, Ceuta i Melilla
Camps d’emigrants, Centres penitenciaris, Centres de menors

2017 (Agost):
Líban
Assentaments de refugiats
Primer contacte

PROPERA EXPEDICIÓ
2017 (Desembre):
Sàhara (Argèlia)

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

Fotografia: © Mireia Puntí

Fotografia: © Adrià Corella Moragas

Aquest petit festival no seria possible sense la participació de voluntaris
i voluntàries, i la participació també voluntària de músics, artistes, artesans, botiguers del poble, veïns...
Des de Contaminando Sonrisas, com a organitzadors, volem donar les
gràcies a tots els que feu possible que el Dia del Circ sigui un realitat un
any més, també al públic i a tots els que sigui com sigui col·laboreu fent
que cada any sigui millor que l’anterior.

ORGANITZA:

COL·LABORA:

PATROCINA:

