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PASSEIG DE SANTA MADRONA

1

CONCERTS
LANDRY EL RUMBERO
KARAOKES BAND
2 MRS. BROWNIE
Cia. Teatre Nu
3 FLIC FESTIVAL
Experiències literàries

4 CONCERTS
XIULA
DOCTOR PRATS
5

L’ESTRANY VIATGE DEL SENYOR TONET
Cia. Tombs Creatius
6 APICIRC
Cia. Pessic de Circ

7

TALLER DE MAQUILLATGE
Cia. El Pájaro Carpintero
8 PLAYSCAPES
Cia. Cathy Bertel
9 EL NIU DE L’IMAGINARI
El Culturista amb Sandra Partera

Una producció del Grec 2019 Festival de Barcelona, Petits Camaleons, El més petit de tots
(Festival Internacional d’Arts Escèniques per als Més Petits, 0- 5 anys) i FLIC (Festival de Literatures
i Arts Infantil i Juvenil).

www.festivalgrec.barcelona

MÚSICA I TEATRE

Grec
en família
TEATRE GREC I ROSERAR AMARGÓS
14 DE JULIOL
Música, espectacles, jocs, tallers... Al roserar
Amargós i al Teatre Grec hi ha festa grossa
i per a tots els públics. Perquè les experiències
més divertides del Grec les viureu en família.

Experiències literàries

Mrs Brownie

Apicirc

DE 17 A 21 H

PASSIS A LES 17, 18, 19.15 I 20 H

DE 17 A 21 H

Aquests són els espectacles que
trobareu repartits pel recinte:

El FLIC o, el que és el mateix però més llarg,
el Festival de Literatures i Arts Infantil i Juvenil,
us ha preparat tot d’activitats que conviden a
descobrir els plaers de la lectura. Un espai amb
llibres i lletres, però també amb sons, molta
fantasia i totes les claus que necessitareu per
obrir les portes de la creació.

L’actriu i cantant Laura Guiteras i el pianista
i actor Abel Boquera us explicaran, amb molt
d’humor i més talent, la vida de Mrs Brownie, tota
una diva del funk, el soul, el blues i el jazz. És que
això és un homenatge tendre als ritmes negres i,
en concret, als que han nascut a Amèrica. Bona
música... i una mica de xocolata.

Instal·lació escultòrica:
El niu de l’imaginari

L’estrany viatge
del senyor Tonet

En aquest espai trobareu unes quantes estructures
fetes de roba. Acosteu-vos-hi, perquè dins de
cadascuna trobareu tot d’objectes, titelles i joguines.
Totes han estat fetes artesanalment amb materials
com la fusta, el suro, la roba o el bambú i totes us
parlen sobre aspectes diversos de la màgica vida
del circ. Equilibristes, trapezistes, malabaristes
i unes quantes abelles us explicaran per què és
tan important treballar en equip.

Playscapes

Taller de maquillatge

DE 17 A 19 H

DE 17 A 21 H

Sabeu què és ser artista? En coneixeu algun o
alguna? Inspirant-nos en l’artista japonesa Yayoi
Kusuma i els seus punts de colors, la Cornelia
Parker amb les instal·lacions volàtils i l’Anna Ray
com a referent de l’art tèxtil, construïrem una
peça escultòrica col·lectiva. Nosaltres també serem
artistes i transformarem un arbre en un niu on hi
plouen borles de llana.

DE 17 A 21 H

Una pila de boles gegants dins d’una gran xarxa
de ganxet? Això és una instal·lació artística feta
per una artista belga que viu el ganxet com una
aventura i que us convida a gaudir-ne... amb tot
el cos i lliurement. Pugeu a les boles, estireu-vos
a sobre, gaudiu del tacte del ganxet... No heu vist
mai (ni tocat) res d’igual!

ORGANITZA:

So, llum, moviment... Amb aquestes eines us
explicaran una pila d’històries. Totes les va viure
el senyor Tonet, protagonista d’unes aventures
que fan volar la imaginació de qui les escolta. Les
va explicar als artistes de la companyia Tombs
Creatius i ells han fet servir fustes, palets i mobles
antics per tal de donar-los vida per a vosaltres.
Jugueu als jocs que us proposen i coneixereu de
primera mà fragments dels viatges apassionants
del senyor Tonet.

DE 17 A 21 H

Els nens i nenes esteu convidats a jugar... i a
investigar. I és que aquí us trobareu uns cavallets de
fusta d’alçades diferents amb uns miralls. Feu servir
el maquillatge que us donaran per fer-vos... una
cara nova! Necessiteu ajuda? No us amoïneu que una
monitora serà allà a prop i us ajudarà a pintar-vos
o, simplement, us oferirà inspiració. Ai, que no us
coneixeran ni a casa!

Landry el Rumbero

Karaokes Band

Xiula

Doctor Prats

A LES 17 H

A LES 18.15 H

A LES 19.30 H

A LES 20.45 H

Cantem les cançons per a la canalla de tota la vida...
però amb un toc de rumba catalana. Us ho proposa
un mestre del gènere, Sicus Carbonell, líder de
Sabor de Gràcia, que ha produït aquest espectacle
amb la complicitat d’uns músics de primera. Tot,
per posar a ballar la canalla... i els adults que els
acompanyen. Danses, ritme, jocs... al compàs del
ventilador!

Per salvar el futur... haurem de viatjar en el
temps. Us apunteu a l’aventura? Només caldrà
que tingueu una mica d’habilitat amb les lletres
i la música. És que resulta que l’abecedari va
quedar desordenat en un temps passat i, ara,
tot és un caos. Ho arreglem entre tots i totes?

Verdura i peix, Polls, T’estimo bastant... Sí, l’heu
encertat! Són les cançons dels Xiula. Segur
que sonen en aquesta festa de l’escena en què
fan servir jocs i molt sentit de l’humor per
proposar-nos un viatge a l’interior del cos humà
on no falten les aventures, l’emoció ni, és clar, el
ritme. Si us ve de gust participar... compten amb
vosaltres!

La fusió musical és el territori predilecte d’una
banda que va néixer al Vallès i que ha acabat tocant
fins i tot al Japó. No és gens estrany, perquè la
canalla se sap de memòria els temes d’aquesta
formació que, l’any passat, va treure el tercer disc
en tres anys. Es titula Venim de lluny i inclou una
dotzena de cançons que tenen un ADN festiu
i electrònic però que igual s’acosten al pop que
al reggae. Ballem?

MÚSICA I TEATRE
ESPECTACLES PER A TOTS ELS PÚBLICS

El Culturista amb Sandra Partera

Rumba catalana

Tantàgora

Cia. Tombs Creatius

Karaokes en directe

Cia. Teatre Nu

Cia. Cathy Bertel

Donem-li una volta al cos

Cia. Pessic de Circ

Cia. El Pájaro Carpintero

Venim de lluny

