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PeePing Tom

Patrocinadors del Grec 2012 Festival de Barcelona

dansa
Diversos espais
fins al 27 de juliol
Kamuyot
Ohad Naharin / IT Dansa

La CaLDera
fins al 29 de juliol 
mov-i-ment #3
La Caldera 

MerCat De Les fLors - saLa oM
10-11 de juliol 
Kindur, vida aventurera  
de les ovelles a islàndia
Compagnia TPO 

MerCat De Les fLors - saLa pB
11-13 de juliol
Full eveninG 
Contrapunctus Danceport

teatre LLiure - saLa faBià 
puigserver
14-15 de juliol 
BomByx mori
Inbal Pinto & Avshalom Pollak 
Dance Company

MerCat De Les fLors - saLa oM
21-22 de juliol
chucK & Bruce
Thomas Noone / Emilio Gutiérrez

MerCat De Les fLors - saLa MaC
25-26 de juliol
PoPPea//PoPPea
Gauthier Dance 

mÚsica

teatre greC
10 de juliol 
Jane BirKin 
Sings Serge Gainsbourg «Via Japan»

teatre greC
11 de juliol 
coral cantiGa (50è aniversari)
La mar. La tonalitat de l’infinit

HuB - pL. MargariDa Xirgu
11 de juliol 
oFF the record: muchachito

HuB - pL. MargariDa Xirgu
12 de juliol 
Jerôme lavoix
El retorn

i mÉs...

amB el suPort de:

amB el suPort de:amB el suPort de:



teatre lliure - 
sala FaBià PuiGserver
9 i 10 de Juliol
durada: 80’

32 rue vandenBranden
PeePing Tom

Sota un cel immens i envoltats d’un paisatge de 
muntanya, els habitants d’una petita localitat 
viuen aïllats en rulots atrotinades, confrontats a 
la seva pròpia solitud i lliurats a unes tradicions 
i costums que per a ells són llei. Què és el que 
mou aquests personatges i els fa actuar així? 
S’ho pregunten a l’escena els integrans d’aques-
ta companyia de dansa establerta a Brusel·les, 
que exposen a la nostra curiositat un món on la 
frontera entre el que és real i el que els perso-
natges pensen que ho és esdevé borrosa.

A Peeping Tom són especialistes a crear at-
mosferes màgiques que barregen somni i rea-
litat. Ho comprovareu quan veieu el cel sense 
límits representat per un ciclorama gegantí, 
o quan escolteu el so misteriós d’un theremin  
–un instrument electrònic que heu sentit a les 
bandes sonores d’una pila de pel·lícules de ci-
ència ficció– interpretant una singular versió de 
L’ocell de foc de Stravinski. I és que l’atmosfera 
sonora remet al cinema i embolcalla el públic 
per col·locar-lo en un estat gairebé hipnòtic que 
apunta directament al món del subconscient. 

ConCePTe I DIreCCIó 
GAbrIELA CArrIzO I FrANCk ChArTIEr
DrAmATúrgIA 
NICO LEuNEN I hILDEGArD DE VuyST
DAnSA I CreACIó 
SEOLJIN kIm, huN-mOk JuNG, mArIE GySELbrEChT,  
JOS bAkEr, mArIA CArOLINA VIEIrA / SAbINE mOLENAAr  
I EuruDIkE DE bEuL
ASSISTenT D’ASSAjoS 
DIANE FOurDrIGNIEr
eSCenogrAfIA 
PEEPING TOm, NELE DIrCkx, yVES LEIrS I FrEDErIk LIEkENS
ConSTruCCIó DeLS DeCorATS 
kVS-ATELIEr I FrEDErIk LIEkENS
VeSTuArI 
DIANE FOurDrIGNIEr I hyOJuNG JANG
DISSeny D’IL·LumInACIó 
FILIP TImmErmAN I yVES LEIrS
DISSeny De So I ConCePCIó SonorA 
JuAN CArLOS TOLOSA I GLENN VErVLIET
TèCnICS 
AmbEr VANDENhOECk I FILIP TImmErmAN
foTogrAfIA 
hErmAN SOrGELOOS
CoorDInACIó generAL 
SANDrA FOL
ProDuCCIó 
LAurA SmOLDErS
DIreCCIó TèCnICA 
PIErrE WILLEmS
DISTrIBuCIó 
FrANS brOOD PrODuCTIONS

una producció de Peeping Tom.
en coproducció amb KVS Brussel, Künstlerhaus mousonturm 
frankfurt am main, Le rive gauche Saint-etienne-du-
rouvray, La rose des Vents Villeneuve d’Ascq, Theaterfestival 
Boulevard’s-Hertogenbosch / Theater aan de Parade / 
Verkadefabriek, Theaterhaus gessnerallee Zürich, Cankarjev 
Dom Ljubljana i Charleroi/Danses.

teatre Dansa


