CARILLÓ

Companyia
d’espectacles La Tal

HORARI:
1a sessió: 19.30 h (30 minuts)
2a sessió:21 h (30 minuts)
LLOC: Plaça Major
Ding, dong, ding, dong... Sona la música del carilló, els engranatges
comencen a moure’s... Tic-tac, tic-tac... És l’hora! Senyors i pallassos
omplen l’escenari on baralles i passió es barregen.
La màgia surt de dins d’aquest rellotge gegant inundant-ho tot i
despertant la curiositat de l’espectador.

INFORMACIONS D’INTERÈS
· L’entrada a tots els espectacles és gratuïta.
· Cada un dels espectacles és adreçat a tots els públics.
· Intenteu arribar amb suficient temps per evitar aglomeracions.
· L’organització vetllarà per mantenir totes les mesures de seguretat.
· L’organització es reserva el dret d’admissió de les persones que no respectin les normes.
· Si hi ha canvis d’ubicació per motius meteorològics, s’informaran mitjançant
les xarxes socials.

Organitza:

Col·labora:

RATS!

Companyia Campi Qui
Pugui Produccions

Benvinguts al Txafacarrers!
La Paeria de Cervera, a través de les Regidories de Cultura, Festes i
Aquelarre, ha apostat per a crear un festival amb el qual volem donar un
impuls a les arts escèniques de carrer, i on volem mostrar-vos un petit
aparador de grans companyies teatrals per a potenciar les emocions i per
ajudar-nos a desconnectar de la rutina.

HORA: 12 h
RECORREGUT: Inici a la plaça
Universitat, recorregut pels
carrers de vianants dels voltants
de la Universitat.

Esperem que el proper dia 30 d’abril sigui una jornada lúdica i festiva
i que vingueu a gaudir pels nostres carrers i places de Cervera.
Joan Santacana Vélez, paer en cap.

Rats! Espectacle itinerant de carrer, basat en el conte tradicional “El flautista
d’Hamelín”. Una versió gegant i gamberra de la història, en la qual les rates fan de
les seves amb tot allò que troben, seguint les passes del flautista que les guia
des de les alçades amb la seva gralla.
Rats! és un espectacle divertit, dinàmic, visual i per a totes les edats.

Neix a Cervera un nou festival d’arts escèniques de carrer per a tots els
públics, el Txafacarrers, amb un nou repte per la Paeria de Cervera per
atansar la cultura per a tots i per a tothom.
Un festival a peu de carrer, on no cal comprar una entrada i on tothom té
accés. Una aposta atrevida on et convidem que vegis la màgia del teatre
de carrer, el de la proximitat, on es trenca la barrera entre els actors i
actrius amb el públic.
Un nou repte per poder oferir espectacles de qualitat, ideals per fer
créixer la programació cultural en els entorns rurals.
Una jornada ideal per gaudir en família, en parella, amb amics, amb tu...,
en un entorn arquitectònic meravellós com és Cervera.
Ivan Alcoba Piera, director artístic.

CATAPLUM!
Circo La Raspa
HORA: 17.30 h
LLOC: Plaça Sindicat
Espectacle de circ de carrer, directe
i participatiu per a tots els públics.
Torri di Chous i Richi di Chous són els
dos personatges que ens sorprendran
amb les seves estranyes i sorprenents
habilitats circenses i tot això amb un
únic final, no fer CATAPLUM!

