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Qui t’ho ha dit, que
el Grec és un festival
només per a adults?
Tota la família hi trobarà
propostes a la seva mida.
Els menuts també hi esteu
convidats: pensant
en vosaltres hem preparat
una tria d’espectacles
perquè ens acompanyeu
de viatge a la Lluna,
perquè visqueu tota la
màgia del circ i també
perquè descobriu els mil
i un mons que s’amaguen
dins d’un escenari.
Us hi esperem!

SALA OVIDI MONTLLOR
26 i 27 de juny, a les 21 h;
16 e (vegeu descomptes)

Gaff Aff
Zimmermann & de Perrot
Música, dansa,
acrobàcies..., en aquest
espectacle hi trobareu
de tot. I tot passa en una
escenografia molt simple,
construïda amb trossos
de cartró reciclat. Ni us
imagineu el que es pot
arribar a fer amb una
senzilla capsa de cartró.
Amb la col∙laboració
del Consolat de Suïssa.

mercat de les flors
Del 29 de juny a l’1 de juliol,
a les 21 h; 16 e

Teatre Grec
3 i 4 de juliol, a les 22 h;
16 e (vegeu descomptes)

Öper Öpis

Chouf
Ouchouf

(vegeu descomptes)

Zimmermann & de Perrot
No us perdeu els artistes
de circ i els ballarins que
protagonitzen aquest
muntatge, perquè es
passen la funció fent
equilibris. No és estrany:
el mateix escenari on
treballen no para de
moure’s a dreta i esquerra
ni un moment!
Amb la col∙laboració
del Consolat de Suïssa.

Zimmermann & de Perrot
i Groupe Acrobatique
de Tanger
La llarga tradició dels
acròbates marroquins es
troba amb la imaginació
i creativitat dels suïssos
Zimmermann & de Perrot.
El resultat: un espectacle
on els artistes us deixaran
bocabadats amb les seves
extraordinàries habilitats.
Amb la col∙laboració
del Club Super Tres
i del Consolat de Suïssa.

Teatre Lliure (Sala
Fabià Puigserver)
Del 16 al 18 de juliol,
a les 20.30 h; 16 e
(vegeu descomptes)

Amb els peus
a la Lluna
Antoni Parera Fons
i Paco Azorín
Com, quan i per què se’ns
va acudir l’extraordinària idea
d’anar a la Lluna? I què en
va dir la humanitat quan ho
vam aconseguir? Aquesta
opera documental per a tota
la família ho explica com cal:
amb històries, imatges
i joguines.
Una producció amb el Gran
Teatre del Liceu.

Sala Ovidi Montllor
Del 8 a l’11 de juliol,
a les 21 h; 16 e
(vegeu descomptes)

El fil de
Latung La La
David Ymbernon
Benvinguts al màgic
món de Latung La La,
un món ple d’imatges
poètiques transitades
per tot d’objectes de color
taronja, per majorets,
per cuiners... Un muntatge
de teatre visual que és tota
una aposta pel poder
de la innocència i la poesia.

i
informació
i venda de localitats

Oficines de Caixa Catalunya
Taquilles dels espais d’actuació
Una hora abans de començar
l’espectacle
Tel·Entrada 902 10 12 12

Rambla, 99, de dilluns a diumenge,
de 10 a 20.30 h
Informació 93 316 10 00
Taquilles 93 316 11 11
Biblioteca Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Biblioteca Sagrada Família
Provença, 480
Biblioteca Vapor Vell
ptge. Vapor Vell, s/n
Biblioteca Jaume Fuster
pl. Lesseps, 20-22
Biblioteca Horta - Can Mariner
Vent, 1
Biblioteca Ignasi Iglésias
- Can Fabra
Segre, 24-32

www.bcn.cat/grec
www.telentrada.com
010 Barcelona Informació

descomptes

Preu fix 8 € per persona
• Menors de 16 anys o famílies
(menors de 16 anys i un màxim
de dos acompanyants adults).
Espectacles públic familiar.
Preu fix 10 € per persona
• Menors de 25 anys
Descompte del 20%
• Carnet de família nombrosa
• Carnet de Biblioteques de Barcelona

