Programació conjunta de Teatre Familiar

Verges

Rupià

Parlavà

Jafre

il·lusiona’t
Ultramort

La Tallada

Foixà

L’Empordanet a escena!

Bellcaire

Colomers

Garrigoles

Em plau enormement poder-vos presentar aquesta primera programació conjunta de teatre familiar entre diferents municipis del que popularment anomenem “Empordanet”. Jafre, Colomers, Verges, la Tallada
d’Empordà, Rupià, Parlavà, Foixà, Ultramort, Bellcaire i Garrigoles, tots
aquests pobles comparteixen un territori concret, la proximitat geogràfica, la dificultat que representa ser un municipi petit... Hi ha, però,
dos elements que els uneixen i els donen una unitat territorial i una
personalitat pròpia, diferent i única: l’Institut Escola Francesc Cambó i
el club de futbol L’Empordanet, entre altres projectes culturals, esportius i socials que també comparteixen. Aquests projectes conjunts, han
permès que una colla de pobles petits puguin fer algunes coses més
grans, propostes que difícilment podrien assumir per si mateixos. Per
això m’il·lusiona presentar-vos aquesta nova proposta fruit de la col·laboració i l’entesa entre un munt de pobles petits que han imaginat com
fer realitat allò que no tenen a l’abast. Sumar, ajuntar-se, col·laborar
per créixer, per fer-se grans.
Aplaudeixo aquesta iniciativa per tot el que he dit abans, però sobretot
perquè va destinada a un públic familiar, perquè proposa compartir
la ficció en una realitat entre pares i fills, avis i nets, encara que tots
sabem que els protagonistes absoluts són la mainada: els petits dels
pobles petits, per donar-los un espai i un temps per a la il·lusió, l’oportunitat de gaudir del teatre i les arts escèniques en general, i poder descobrir el plaer de mirar, d’imaginar, de fabular, de crear..., en definitiva,
de créixer, créixer per fer-se grans, per fer-se grans espectadors de
teatre. I un altra dia, quan ja siguin grans, potser vulguin acompanyar
els seus fills o els seus nets al teatre per compartir plegats amb la resta
d’espectadors la màgia de l’escena, la complicitat amb els actors, la
poesia del gest, el riure contagiós, l’emoció continguda..., tot allò que
ens fa viatjar més enllà, més lluny del quotidià, mirar, descobrir, somiar,
conèixer i compartir per créixer, per fer-nos grans. Petits amb grans
il·lusions.
Jaume Fontdevila
Vicepresident segon
Consell Comarcal del Baix Empordà

Verges

Pavelló Municipal Pepi Palomeras

“TRIPULA” - FARRÉS BROTHERS

14 18
:00 h

Gener

5€

Tripula ens proposa un viatge cap al desconegut, sense moure’ns de lloc entrarem en una altra dimensió.
Dos científics il·luminats han descobert una nova manera de viatjar i avui ho exposen a un grup de passatgers. Després de molt
treball i esforç, es veuen amb cor de mostrar-nos la seva gran
evolució en els mitjans de transport: el globus estàtic. El globus
estàtic viatja per l’espai, fregant els límits de la realitat, i permet
anar a llocs que fins ara ningú no sospitava que existissin. El
viatge promet ser plàcid i poètic, tot i que ja se sap, sempre pot
sorgir algun contratemps...

18 18
Febrer
:00 h

3€

Rupia

El Teatre

“MENUT CABARET” - SOLA & TULLY
Espectacle sense paraules, poètic i divertit, interpretat per mans
i objectes. Menut Cabaret és un homenatge al joc simbòlic dels
nens. Un espectacle que aconsegueix que allò senzill es converteixi en extraordinari, combinant destresa, humor i poesia.

Menut Cabaret investiga l’avorriment per arribar al joc creatiu i
dona vida al Menut, un animaló nascut a partir d’una mà. Un treball pacient i delicat, sense artificis, que explora les possibilitats
del gest i aconsegueix escenes que engendren instants bellíssims.

Parla a
Local Polivalent

“CONTES AMAGATS” - MARCEL GROS
Marcel Gros emprèn un viatge cap a la imaginació, a la recerca
de les històries que encara no són a dins dels llibres, per camins
fantàstics plens de formes, papers, sons i colors.
Durant el viatge trobarà el senyor Nino, un borinot rodamon, el
plomall que fa pessigolles, el llibre que parla, les lletres que juguen, un extraterrestre... i moltes més coses que s’imaginarà.
Està disposat a anar on faci falta per trobar els “contes amagats”.
No deixis que t’expliquin sempre les mateixes històries. Tu també
pots anar pel teu “conte”.

4

Març

18
:00 h

5€

Jafre

Local Social

“SOC UN PALLASSO” - CLARET CLOWN
Llegenda de l’August, el primer pallasso que va existir sobre la
Terra. Sota la inflexible presència del senyor Peperoni, l’August
es desviu per les seves grans passions: la màgia, la música i el
teatre.
A cops de despropòsits estrafolaris, ell té la dèria de ser l’estrella
del Circ Peperoni, envoltat de llums i de cortines de vellut.
Claret Papiol és un dels millors pallassos d’aquest país. A Soc un
pallasso aconsegueix fer-nos riure de valent, una meravella.

18
18
Març
:00 h

3€

Ultramort
Local nou

8

Abril

18
:00 h

5€

“KUMULUNIMBU” - COMPANYIA ORTIGA
Kumulunimbu és la història d’un viatge, un camí, un recorregut
d’amistat entre una nena i un núvol, que parla sobre la valentia,
la injustícia, les migracions i la permanent esperança dels seus
protagonistes.
Un espectacle que captiva els més petits i commou els més
grans, on es combinen els titelles i el clown, ple de petits detalls,
humor, crítica i sorpreses. Kumulunimbu traspua poesia per tots
costats, delicada i fràgil com una barca que llisca sobre un mar
d’emocions.

Bellcaire
d’ Emporda

Local social

“PIANISSIMO CIRCUS” - CIRQUET CONFETTI
El mestre Frans (pianista) i la Serafina (vocalista) ens presenten el
seu espectacle concert. Un piano de cua omple majestuós l’escenari i espera amb solemnitat l’entrada del gran mestre Frans.
Tot està preparat, el concert és a punt de començar, però… on
és la Serafina? On s’ha ficat? D’on surt? I és que, quan la concertista és una pallassa, la música triga sempre una mica a sonar,
però sempre sona molt divertida.

22
18
Abril
:00 h

4€

Colomers
La Sala

“EL DOMADOR DE PUCES” - FÈLIX BRUNET
Fèlix Brunet ens dona l’oportunitat de gaudir d’allò que molta gent
ha sentit a parlar, però que ben pocs han pogut veure: els circs
de puces. Un circ molt especial, amb els números clàssics: la
corda fluixa, el forçut, l’home bala (en aquest cas, puça bala), trapezistes, mag, domador, faquir... Tot en miniatura i realitzat per
les millors i ben entrenades puces procedents de l’International
Flea Training Center de Londres!
Fèlix Brunet combina les arts de titellaire, mag i còmic en aquest
espectacle circense-teatral, on l’espectador veurà el que no hi
ha, sentirà el que no existeix i es divertirà sense parar.

6

Maig

18
:00 h

3€

La Tallada
Cem l’Empordanet

“A TAULA!” - CIA. PEUS DE PORC
Un ogre coix i famolenc està preparant un trist sopar a base de
verdures quan arriba un nen en busca de refugi. L’alegria de
l’ogre és infinita. Però el nen té fred, gana, singlot, son... i l’ogre,
que no es pot menjar un nen amb fred i famolenc, l’escalfa, l’alimenta, l’abraça...
Xesco Quadras és l’ànima de Peus de Porc, un titellaire de llarg
recorregut que busca introduir nous recursos tècnics sense trencar amb la tradició. A taula! és una proposta valenta, original,
amb un nou estil i una ironia especial, no exempta de tendresa i
poesia.

13 18
:00 h
Maig

4€

Premi Amigos de Titeremurcia 2015 al
Millor espectacle.
Premi FETEN 2015, al Millor espectacle de
titelles

Foixa

Centre Cultural Municipal

27
18
Maig
:00 h

3€

“LA RATETA QUE...” - COMPANYIA B
Qui més, qui menys, tothom coneix el conte de La rateta que
escombrava l’escaleta. Aquest cop, però, us en proposem una
versió tendra i divertida, explicada des de la mateixa merceria
on la rateta va gastar el dineret que la va convertir en àpat. Explicada per un descendent directe del pobre botiguer que li va
vendre el malaurat llacet. Poc que s’ho pensava, ell, que guarnint
la Rateta amb tanta distinció li estava preparant el final!
La narració de la història es basa en titelles –construïts a partir
d’objectes de la merceria– i música en directe. Un espectacle
proper, que parla de la vanitat des de la modèstia.

garrigoles
Sala la Basseta

“OPERACIÓ A.V.I.” - FARRÉS BROTHERS I CIA.
És sabut de tothom que els protagonistes dels contes tradicionals posseeixen el do de l’eterna joventut. Malgrat el pas dels
segles, la Caputxeta, en Patufet, el Flautista i tota la resta mai no
moren, mai no es fan vells. Per estranyes circumstàncies, però,
han estat objecte d’un terrible experiment i han envellit de cop.
L’Operació A.V.I. consistirà en un llarg viatge i en un reguitzell de
peripècies per recuperar de nou la joventut. D’aquesta manera
els avis, els de debò, podran seguir explicant els contes i no cauran en l’oblit. Ni els avis, ni els contes.

Operació A.V.I. és un espectacle de titelles, actors i trastos varis.
Les diferents portelles d’un gran armari teatrí obren pas cap als
espais d’aquesta aventura: un castell amb una terrible màquina,
un bosc on perdre’s, un desert on glaçar-se, un autobús... i a
cada lloc, un moment divertit, o misteriós, o tendre, o... oh! Una
sorpresa i una altra, i un joc constant amb l’espectador.

10
18
Juny
:00 h

3€
Premi del públic al millor espectacle de la
Fira de titelles de Lleida 2004

Programa
DATA

MUNICIPI

COMPANYIA

ESPECTACLE

PREU

14

VERGES

Farrés
Brothers

Tripula

5,00

18

RUPIÀ

Sola i Cia

Menut Cabaret

3,00

4

PARLAVÀ

Marcel Gros

Contes
amagats

5,00

18

JAFRE

Claret Clown

8

ULTRAMORT

Ortiga Teatre

Kumulunimbu

5,00

Abril

BELLCAIRE
D’EMPORDÀ

Cirquet Confetti

Pianissimo
Circus

4,00

6

COLOMERS

Fèlix Brunet

El domador de
puces

3,00

Maig

LA TALLADA
D’EMPORDÀ

Peus de Porc

A taula!

4,00

27

FOIXÀ

Cia. B

La rateta que...

3,00

Operació A.V.I.

3,00

Gener

Febrer

Març

Març

Abril

22
Maig

13

Maig

10

Juny

GARRIGOLES Farrés Brothers

Soc un pallasso 3,00

Mapa

Garrigoles
Colomers

La Tallada
Bellcaire

Jafre

L’estartit

Verges

Torroella de Montgrí

Ultramort

Foixà
Rupià

Parlavà
Palau-Sator

Sant Sadurní
de l’Heura

Peratallada

Pals

La Bisbal
d’Empordà

Begur

Palafrugell
Les gavarres

Calella de
Palafrugell

ENTRADES
Les entrades es podran comprar a partir d’una hora abans de començar
la funció, a la taquilla de la sala. Les entrades no són numerades.
Reserva d’entrades: es poden reservar les entrades per a qualsevol
funció enviant un correu electrònic a empordanet.escena@gmail.com
Les reserves es guardaran fins a 15 minuts abans de l’inici de la funció,
passat aquest temps les entrades es posaran a la venda.
Aforaments limitats.

DESCOMPTES
Descompte familiar: entre un 10 i un 25 % de descompte a partir de la
compra de 4 entrades per un mateix espectacle.
Descomptes per a famílies monoparantals i aturats.

SERVEI DE BUS
Per tal de facilitar la circulació d’espectadors que no disposin de vehicle propi, es proposa un servei de bus entre els diferents pobles que
formen part del programa, perquè tothom pugui assistir a les funcions
teatrals que es facin fora del seu municipi. Les persones interessades
en el servei de transport ho hauran de demanar al seu ajuntament almenys amb una setmana d’antelació.

MÉS INFORMACIÓ
Si necessiteu qualsevol altra informació o voleu fer algun suggeriment
o us voleu donar d’alta per rebre informació puntual, envieu un correu
electrònic a empordanet.escena@gmail.com

És un projecte de: Estat Particular, Plaça de l’Església, 7, 17134, Tor
Ho organitza:

Ajuntament
de Verges

Ajuntament
de la Tallada

Ajuntament
de Parlavà

Ajuntament
de Jafre

Ajuntament
de Bellcaire

Ajuntament
de Colomers

Ajuntament
de Foixà

Ajuntament
de Rupià

Ajuntament
d’Ultramort

Ajuntament
de Garrigoles

Hi col·laboren: Institut Escola Francesc Cambó, Escola El Rajaret de Bellcaire i Escola La
Branca d’Albons.

Amb el suport de:

