
#GrecJove
Revolucionari, sense prejudicis, festiu i, de vegades, salvatge. 

Això és el #GrecJove: espectacles impactants i activitats per a tu.

Festa 
inaugural
amb Somsó,  
José y sus 
Hermanas  
i Roba Estesa
4 de juliol, 19.30 h 
Pati de les Dones. CCCB

A l’aire lliure, al cor del 
Raval, hi haurà batucada. 
I teatre.  
I dansa urbana. I un 
concert! El #GrecJove 
s’inaugura de la millor 
manera: amb una festa. 
Una festa perquè riguis, 
ballis i descobreixis el 
millor teatre. Prepara’t: 
comença el #GrecJove!

Accés gratuït 
Amb la participació  
d’Adolescents iCat, que hi farà  
un programa especial. 

Backbone
Gravity & Other Myths
12 i 13 de juliol 
Teatre Grec

Circ contemporani de gran 
exigència física i d’una bellesa 
intensa. Treball en equip, 
escolta, grup, tribu, acrobà-
cies d’impacte i una tècnica 
impecable. Una meravella.

#OMG

Así bailan las 
putas
Sixto Paz
Del 5 al 14 de juliol 
Escenari Joan Brossa

Estimem com volem o com  
ens han dit que ho hem 
de fer? Aquest espectacle 
rebutja els prejudicis i con-
verteix la dansa, el twerking, 
en una eina per combatre els 
estereotips sexistes. 

#foraprejudicis

Future Lovers 
(unplugged)
La tristura
5 de juliol 
Teatre del CCCB

Com estimen els adolescents 
d’avui? Quin paper hi tenen  
les apps o les xarxes en els seus 
afectes i desitjos? Amor, sexe 
i tecnologia són temes que 
surten en aquesta rave, íntima, 
intensa i molt, molt jove.

#revolucio#surtdefesta

Oi Néoi (Els nous)
Constanza Brnčić  
i Albert Tola
Del 19 al 21 de juliol 
Teatre del CCCB

Diversitat, conflicte, identitat.  
La societat actual es defineix 
per les diferents llengües, 
cultures i maneres de re-
lacionar-nos. Diferències 
que uneixen en comptes de 
separar... Aquests nois i noies 
del Raval us ho expliquen sense 
filtres, directe al cor. 

Intersections
Obskené
Del 15 al 18 de juliol 
Sala Hiroshima

Revolució. En directe i en 
primera persona. Els pro-
tagonistes no són actors ni 
actrius, sinó activistes d’arreu 
del món, revolucionaris que us 
explicaran en directe, o des de 
pantalles, les lluites i reivindi-
cacions del segle XXI.

Una historia 
universal
David Espinosa
Del 10 al 12 de juliol 
La Vilella

Esperit crític, inconformisme 
i objectes de tota mena, dels 
més quotidians als més surre-
alistes. Així s’explica la història 
de la humanitat sense actors ni 
actrius.

A 24-Decade 
History of 
Popular Music
Taylor Mac
10 i 11 de juliol 
Teatre Lliure de Montjuïc

Música, activisme i uns 
vestits impossibles, en un 
muntatge farcit de ploma 
i cançons que recorren la 
història dels Estats Units. 
Una combinació extravagant 
i engrescadora. 

Fang
Animal Religion
31 de juliol 
CaixaForum Barcelona

500 quilos de fang i un acròbata 
que el trepitja i el modela. 500 
quilos de fang que rep cops de 
puny i puntades de peu, carícies 
i assots... fins que es transfor-
ma. En què es transforma? Vine 
i ho sabràs.

Manes
La Fura dels Baus
Del 17 al 21 de juliol 
Museu Marítim de Barcelona

Naixement, mort, sexe... La 
vida, explicada amb el llenguat-
ge radical i provocador de La 
Fura dels Baus. Un espectacle 
punyent, visceral, brut. Una 
proposta que sacseja i transfor-
ma el públic.

#Punk 100%Pop
Nora Chipaumire
8 de juliol 
Sala Hiroshima

Punk, pop i rumba africana 
en  
un muntatge valent, amb 
veu, text, dansa i projecci-
ons. Per a aquesta creadora, 
tot passió, no hi ha barreres 
entre disciplines!

Conseqüències
Cia. Moveo
24 de juliol 
CaixaForum Barcelona

Mou-te, emociona’t, riu amb  
una proposta irònica i alegre  
que explora la relació entre 
realitat i ficció en aquests 
temps de postureo i accelera-
ció. Teatre físic i participatiu. 
Mulla’t!

*N!GGA
Nora Chipaumire
9 de juliol 
Sala Hiroshima

Una gran festa del cos, de 
la música i de la dansa, per 
reivindicar l’alliberament 
de la dona o de les societats 
oprimides. Un viatge al cor 
d’Àfrica a través de ritmes 
contundents.

Flam
Roger Bernat
De l’11 al 14 de juliol 
Teatre del CCCB

Aquí no hi ha personatges ni fil 
argumental, només emocions. 
Un grup d’actors i actrius que 
riuen i ploren en escena, com en 
un reality al qual algú ha tret el 
so. Viu l’experiència!

11 de juliol, 11 a 14 h 
CCCB. Aules 
Per a professionals de la cultura i l’educació

La jornada professional #GrecJove donarà a conèixer diversos 
exemples de bones pràctiques que tenen com a eix central el 
públic jove. Iniciatives inspiradores i pioneres, emergents, 
desconegudes o consolidades, que posaran de manifest la 
necessitat de donar veu, espai i recursos a projectes adreçatsa 
adolescents i joves.

Informació i inscripcions a grecjove@eicub.net

jornadapro

Intersections
Obskené
16 de juliol 
Sala Hiroshima 
Amb la col·laboració d’Agost Produc-
cions

Parla amb els actors i les actrius després de la funció.  
Digues la teva!

Oi Néoi (Els nous)
Constanza Brnčić  
i Albert Tola
19 de juliol 
Teatre del CCCB

#reptes 

Flam
Roger Bernat / 
FFF / IT Teatre 
30 de maig, 18.30 h 
Fabra i Coats

Les feres de 
Shakespeare
Els Pirates Teatre 
17 de juny, 19.30 h 
Onyric Teatre

Com es crea un espectacle?  

Así bailan  
las putas
Sixto Paz 
21 de juny, 18.30 h 
Escenari Joan Brossa

Activitats gratuïtes. Inscripció prèvia  
a reservesgrec@recomana.cat

#assaigobert#ShakeShakeShake

Les feres de 
Shakespeare
Els Pirates Teatre
Del 29 de juny al 28 de juliol 
Onyric-Teatre Condal

Tres dones planten cara al 
masclisme en una comèdia 
delirant, un clàssic posat al 
dia per una companyia que 
canta, balla, riu i juga en 
escena. 

#postfuncions

La tristura 
Taller breu i explosiu 
d’arts escèniques per 
a adolescents
5 de juliol, 11 a 13 h 
CCCB 
Per a nois i noies de 15 a 20 anys

Les arts escèniques, com un 
espai d’art salvatge i directe 
com un cop de puny. Dues 
hores per cridar, pensar 
i ballar; dues hores per 
descobrir que el teatre és 
jove! 

T’atreveixes a participar en aquests tallers?

La Fura  
dels Baus
Taller de teatre  
en espais no teatrals
18 de juliol, 10 a 14 h 
Museu Marítim de Barcelona  
Per a nois i noies de 16 a 24 anys

Viu l’experiència del teatre 
físic i de la performance. 
Tasta una altra manera de 
fer teatre, un teatre sense 
paraules ni argument.  
Un teatre d’acció.

Activitats gratuïtes. Informació i 
inscripcions  a grecjove@eicub.netEls Pirates 

Teatre, Parking 
Shakespeare 
i Antonio 
Morcillo
Shakespeare  
Face to Face
17 de juliol, 11 a 13 h 
Biblioteca Francesca Bonnemaison. 
La Cuina 
Per a públic jove

Saps qui va ser Shakespeare?  
Juga amb nosaltres i conei-
xeràs l’autèntic Shakespeare, 
l’escriptor, l’actor, el lladre, el 
geni (polèmic). Tot un repte! 

Titus Andrònic
Parking Shakespeare
31 de juliol 
Teatre Grec

Una tragèdia GORE, en ma-
júscules, amb crims sangui-
naris i cadàvers mutilats. 
Amb violència, canibalisme, 
sang i fetge, que denuncia 
l’absurd de la guerra i de la 
venjança.

Much ado  
about nothing 
David Espinosa
Del 10 al 12 de juliol 
La Vilella

La princesa Leia, Hulk, 
Godzilla, monstres, zombies, 
psicòpates emmascarats... 
Són alguns dels personatges 
que s’atreveixen amb Romeu 
i Julieta o Hamlet, dues obres 
mestres de Shakespeare. 
Atreveix-t’hi tu també! 

L’amansi(pa)
ment de les 
fúries
Parking Shakespeare
31 de juliol 
Teatre Grec

Les dones, aquí, reclamen 
poder, respecte i reconeixe-
ment. Competències i consi-
deració, veu i vot en la presa 
de decisions. Ja n’hi ha prou 
de discriminació i desigual-
tat. Women Power!

#GrecJove

Si tens menys de 30 anys,  
vine a a veure el millor GREC  
per un preu màxim de 15 €

Per a més informació consulta  
el web www.festivalgrec.barcelona

grecfestivalbcn

Amb el suport de:

Col·laboren:


