MINIGREC

MiniGrec
Els més petits de la casa estan
convidats a venir amb tota la família
a conèixer les històries fabuloses
que explica el MiniGrec. Passeu per
la festa d’inauguració i trieu els
espectacles que no us voleu perdre,
perquè aquí hi ha de tot: des de muntatges per a nadons fins a viatges al
centre de la Terra i des d’un científic
excèntric fins a gossos, peixos i una
garrafa buida... però plena de vida.

Teatre Tantarantana
4 i 5 de juliol
Horari: dissabte, 18 h;
diumenge, 12 h
Durada: 50 min
Preu: 9 €
Espectacle sense paraules
Recomanat per a espectadors
i espectadores a partir de 5 anys

Teatre
d’objectes

Faboo

Teatre Grec
27 de juny
Horari: de 17.30 a 20.30 h
Entrada gratuïta. Aforament limitat

Festa
d’inauguració
del MiniGrec
Grans i petits, domèstics i salvatges, simpàtics
i ferotges... La festa d’inauguració del MiniGrec,
esteu avisats, serà bestial. I és que pel recinte
del Teatre Grec i pels jardins que l’envolten s’hi
passejaran animals de tota mena que, no patiu,
no són perillosos sinó molt divertits. Si no us ho
creieu, veniu a veure-ho vosaltres mateixos i passareu una bona estona amb les bèsties juganeres
que omplen el teatre. De passada, descobrireu
tots els secrets de la programació del MiniGrec
d’enguany. Una festa imprescindible per a públics
de talla menuda... i per a tothom qui els vulgui
acompanyar!
Recordeu que si durant la festa d’inauguració
voleu participar en una visita guiada pel Teatre
Grec, podeu fer una reserva prèvia al telèfon
93 432 43 69, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h.
Idea original i producció del MiniGrec: Teatre Obligatori
i Viu el Teatre, en col·laboració amb el Grec 2015 Festival
de Barcelona.

Autor i director
Òscar Vidal
Intèrprets
Laura de Arcos García
i Eva Pereira Blanco
Escenografia
Òscar Vidal
Vestuari
Escena Creativa
Música
Jorge Redondo
Il·luminació
Jorge Corral
Producció
Irma Gruenholz

Amb ben poca cosa es pot crear un espectacle
ple de màgia. Ho veureu quan vingueu a conèixer
en Faboo, un ésser innocent i encisador fet d’un
material ben humil. I és que una simple garrafa
buida però manipulada amb tot el talent del món
us pot suggerir tot un univers de sensacions
i emocions. Us ho passareu la mar de bé amb
aquest ésser amb ànima de nen que, igual que la
canalla, és pura curiositat i tot ho aprèn a força
de jocs.

La Vilella
8 i 9 de juliol
Horari: 18 h
Durada: 30 min
Preu: 9 €
Espectacle en català
Recomanat per a espectadors
i espectadores a partir de 4 anys

Teatre
DE TITELLES

Conte-taller
Fundació Joan Miró
musical
11 i 12 de juliol
Horari: dissabte, 17 i 18 h;
diumenge, 11 i 12 h
Durada: 30 min
Preu: 9 €
Espectacle en català, castellà, anglès,
francès i italià
Recomanat per a espectadors
i espectadores de 0 a 5 anys

Periferia Teatro

Petjades
Bruc Brothers Company

Electric
Babyland
Direcció
Juan Manuel Quiñonero
Intèrpret
Marisol García
Construcció dels titelles i l’escenografia
Alfredo Guillamón, Pedro Guirao,
Juan Manuel Quiñonero i Cristian Weidmann
Tècnic
Juan Manuel Quiñonero
Espai sonor
Pedro Guirao

Ja fa molts i molts anys que els homes i els
gossos es van fer bons amics i, des d’aquell
primer moment en què van decidir viure plegats,
van començar a escriure una història llarga i molt
bonica d’amistat i cooperació. Si la voleu conèixer, Periferia Teatro us l’explica d’una manera
molt divertida: amb bon humor i uns titelles de
fusta que us enamoraran. Bub-bub.

Autoria i composició musical
Christophe Sainsot Tintou
Escenografia I Direcció tècnica
Germán de Laforé i Nevermai
Intèrpret
Christophe Sainsot Tintou
Il·lustració
Elisabeth Justicia

Si voleu conèixer Mr. Sound, no tindreu més
remei que baixar sota terra perquè el pobre té
tanta feina a controlar des d’allà els sons de la
ciutat que no disposa d’un moment per sortir a
respirar. Voleu donar-li un cop de mà? Segur que
ho agrairà i de seguida us trobareu pujats dalt
d’una tarima vibratòria o envoltats d’instruments
electrònics i acústics. Pareu l’orella perquè, amb
la vostra ajuda i la dels pares, mares, tiets o amics
que us acompanyin, aquí faran música de la bona.

La Vilella
18 i 19 de juliol
Horari: dissabte, 18 h;
diumenge, 12 h
Durada: 50 min
Preu: 9 €
Espectacle en castellà
Recomanat per a espectadors
i espectadores a partir de 7 anys

Teatre
d’objeCtes,
titelles,
ombres
i mecanismes
de fil 

Teatre, música
Hiroshima
i objectes
25 i 26 de juliol
Horari: dissabte, 18 h;
diumenge, 12 h
Durada: 60 min
Preu: 9 €
Espectacle en català
Recomanat per a espectadors
i espectadores a partir de 7 anys

La butxaca
del pantaló
és un telèfon
Anna Llopart

Onírica Mecánica

El intrépido
viaje de
un hombre
y un pez
Autoria i interpretació
Jesús Nieto
Manipulació
Enrique Escudero
Il·luminació
Paloma Parra
So i música
Mauricio Corretjé
Attrezzo
La Faena i David Herráez

Un home que volia nedar una estona i un peix
que volia saber què hi havia fora de l’aigua es
van acabar fent amics. I van descobrir que,
entre tots dos, se sabien una pila d’històries
interessantíssimes, d’aquí que s’hagin posat
a recórrer el món per anar allà on els convidin
a explicar els seus contes. Porten tota mena
d’andròmines: ninos de filferro, llums de Nadal,
lletres que volen... Ja veureu com, amb tot
aquest material, molta poesia i una mica de
sentit de l’humor, aquest home i aquest peix
us fascinen. Veniu corrents... o nedant,
com vulgueu.

Dramatúrgia i direcció
Anna Llopart
Electrònica
Damien Bazin
Teclat
Ignasi Terraza
Intèrprets
Damien Bazin, Oriol Guinart
i Marc Martín
Disseny de so
Damien Bazin
Disseny de llums
Luis Martí
Vestuari
Marta Rafa
Assessorament de moviment
África Navarro
Construcció de sintetitzadors
i altres aparells sonors
Damien Bazin
Attrezzo
Damien Bazin, Luis Martí i Anna Llopart
Producció
Anna Llopart i Soles Velázquez
Fotografia
Anna Llopart

Potser sí que aquest és un espectacle familiar,
però això no vol dir que els adults no s’ho passin aquí tan bé com la canalla. Especialment si
paren l’orella i s’endinsen en l’univers de sons
suggeridors que formen aquest muntatge.
Però això és un espectacle o una conferència?
El protagonista, el professor Farenheim, us
parlarà sobre els mons misteriosos que hi ha
repartits per l’univers i sobre els seus habitants... No us el creieu gaire, perquè el que vol
és vendre-us un dels seus llibres. Si no deixeu
que us estafi, amb ell aprendreu a tenir una
mica d’esperit crític.

Dansa
Mercat de les Flors i multimèdia 
Sala Ovidi Montllor
28-30 de juliol
Horari: 18 h
Durada: 55 min
Preu: 12 €
Espectacle en català, castellà i anglès
Recomanat per a espectadors
i espectadores a partir de 6 anys

Roseland musical / Franc Aleu

Viatge
al centre de
la Terra (s. XXI)
Direcció audiovisual
Franc Aleu
Direcció coreogràfica
Anna Planas
Dramatúrgia
Manuel Veiga (inspirada
en l’obra de Jules Verne)
Intèrprets
Mariona Camelia, Marc Elvira
i Cristina Miralles
Producció
Ester Rodríguez
Difusió i comunicació
Sílvia Framis
Tècnic de vídeo
Jordi Pont
Tècnic d’il·luminació
Gonzalo Colosía
Realització de vídeo
Franc Aleu i Martina Ampuero
Vestuari
Roseland Musical
Disseny d’il·luminació
Gonzalo Colosía
Disseny de so / concepció sonora
Jordi Bonet / Oído

La companyia Roseland Musical i el creador
audiovisual Franc Aleu ens conviden a viatjar
al centre del nostre planeta. Ho podrem fer
seguint l’Eva i l’Ava, dues germanes molt
diferents que, acompanyades del seu guia,
seguiran les pistes d’un avantpassat.
I mentre ballen coreografies dels estils més
diversos, de la dansa clàssica al break dance,
s’endinsaran en un món màgic d’imatges fascinadores ple de personatges virtuals.

INFORMACIÓ I VENDA D’ENTRADES
Tiquet Rambles
Palau de la Virreina (la Rambla, 99)
Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h
Per Internet
barcelona.cat/grec
barcelona.cat/barcelonacultura
barcelona.cat/tiquetrambles
També ens podeu seguir a través
del Facebook i Twitter
Taquilles dels espais d’actuació
Una hora abans de començar l’espectacle
Informació sobre els transports públics
010 Barcelona Informació: de dilluns a diumenge,
24 hores (0,37 €, establiment de trucada;
0,08 €/minut, tarifat per segons; IVA inclòs)
Al 807 117 700 des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona (0,10 €, establiment de trucada; 0,41 €/minut, tarifat per segons; IVA inclòs)
www.tmb.net
Consulteu descomptes, condicions i excepcions a:
barcelona.cat/grec
Atenció a persones amb discapacitat
Al telèfon 93 316 10 00 us informarem
i us aconsellarem sobre l’accessibilitat
als espais.
Missatges de text curt al telèfon 93 317 14 16
per a persones amb discapacitat auditiva.

Organitza

Una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona,
Roseland Musical i el Sant Andreu Teatre SaT!
Amb la col·laboració de l’Atrium de Viladecans
i Block Audiovisuals.

Entra al web, hi trobaràs més informació. www.barcelona.cat/grec

Patrocinadors

Mitjà de comunicació principal

Mitjans de comunicació patrocinadors

CADENA

La millor

varietat

musical

Mitjà de comunicació associat

Patrocinador associat

Col·laboradors

D.L.:B.15098-2015
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facebook.com/Grec.Festival.Barcelona
twiter.com/grecfestivalbcn

