5è festival d’arts al carrer

Argentona

1 i 2 d’octubre de 2016

1/10/2016

DISSABTE
Cia. Tombs Creatius

Cia. Duo da capo

Tots els públics
Lloc: Plaça Nova 1
Horari: d’11:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:00h
http://www.tombscreatius.com

Tots els públics. Òpera - titelles
Lloc: Terrassa de la Rectoria 6
Hora: 17:00h
Durada: 50 min.

El viatge

Una barraca de fira que convida l’espectador solitari a
realitzar “un viatge sideral”, un viatge que el farà arribar
al límit, que el portarà a la veritable frontera, potser...
a l’única frontera, la que separa la vida de la mort. Bon
viatge! Gaudiu-lo!

Companyia Katakrak

L’animalada

Tots els públics
Lloc: Plaça Nova 1
Horari: d’11:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:00h
http://www.katakrak.com

És una col·lecció original de jocs autònoms de gran
format construïts amb materials recuperats. Repta els
participants a resoldre curiosos i diversos objectius, amb
enginy i una mica d’estratègia. Darrere de cada artefacte
hi ha aspectes mecànics i estètics que corresponen a una
fauna ben variada.

Diggi Daggi

Mozart, durant la revetlla del seu 12è aniversari, no
aconsegueix dormir. Per combatre l’insomni es posa a
comptar ovelles i això el porta a imaginar-se una òpera a
partir del llibre Les amours de Bastien et Bastienne.

Cia. Pelmànec

L’Avar

Per a majors de 8 anys
Lloc: La Sala 2 Aforament limitat
Hora: 18:00h
Durada: 1h 15min.
https://pelmanec.com

L’avarícia defineix Harpagon. Usurer i especulador, sense
amics, ningú no estima aquest vell. El seu desig per Marina, amb qui es vol casar malgrat la seva pobresa, el farà
encara més menyspreable i patètic. Però tot passa a un

segon terme quan el vell s’adona que algú li ha robat la seva
caixa amb tots els seus diners. La comèdia està servida. Ah,
encara no! Un petit detall: aquí l’or no té cap vàlua perquè
els personatges són aixetes, tubs, i objectes d’aigua.

Cia. Perehosta

Tabernáculo és una barreja de música, pantomima, teatre
gestual i comèdia.

Cia. Dikothomia

Spazi...O

Open Door

Tots els públics
Lloc: Itinerant it. (inici Pl. Nova – C/ Gran)
Hora inici: 18:10h
Durada: 40 min.
http://www.perehosta.com

Apareix una porta del no-res … què hi ha a l’altre costat?
Per obrir-la … Un personatge excèntric, curiós, surrealista i divertit … que porta la porta i la deixa aquí i allà, amb
la necessitat de transportar-la. La simplicitat de la porta
ens transportarà a llocs on l’imaginari entra i surt.

Caspar

Tabernáculo

Tots els públics
Lloc: Centre Parroquial 3 Pista de Bàsquet
Hora: 20:00h
Durada: 50 min.
http://www.dikothomia.net

Espais sense espai, murs imaginaris que separen realitats
simultànies, on l’efectiu no té valor pràctic. Una dona, un
home i totes les seves relacions: dos amics, una parella,
aquells nens, aquells ancians, un pare i la seva filla...
Emocions que atrauen i repulsen, apropen i allunyen en
la recerca d’un sentit de la pròpia realitat, per subsistir
units sense deixar de ser un. Transformar la lletania de la
convivència amb un final inesperat.

Cia. Jungle Low Mask

Gàbia

Tots els públics
Lloc: Can Doro 5
Hora: 18:45h
Durada: 40 min.

És la festa major i el vell Pare Inocencio estarà present per
beneir els productes locals. La gent del poble ha portat
els seus productes casolans però un d’aquests productes
serà la caiguda del clergue tot provocant una dramàtica i
divertidíssima possessió diabòlica!

Per a majors de 10 anys
Lloc: Espai Velcro 8 (accés c. Enric Granados)
Hora: 21:00h
Durada: 1h 10min.
http://www.junglelowmask.com

Cia. Black & Blue

Black & Blue

Gàbia és un univers de tendresa. Un espectacle sense paraules que parla sense violència de la violència de gènere.
Una història de personatges que s’estimen però atrapats
en les seves pors, en la seva incapacitat de canviar. La
història d’un infant que lluitarà per escapar de la gàbia,
tot sol o amb l’ajut d’algú altre. I al final nosaltres, espectadors, tindrem clar de quin costat volem estar.

Albert Vinyes

L’Home Bala (i la ovella parla)
Tots els públics
Lloc: Can Doro 4
Hora: 23:00h
Durada: 60 min.

Dos clowns que juguen a ser músics... o és a l’inrevés?
Blue, la gran diva del music hall, uneix el seu desbordant
talent al del distingit músic Black, en un caòtic popurri
de gèneres musicals. L’harmonia del públic serà el caos
de l’espectacle... o és a l’inrevés?

Cia. Espai Dual

Be God Is
Tots els públics
Lloc: Itinerant it. (inici Pl. Nova – C/ Gran)
Hora inici: 22:15h
Durada: 50 min.
http://www.albertvinyes.cat

Un clown excèntric convertit en munició de l’artilleria del
seu canó. Concentració, preparació i molta solemnitat
abans d’emprendre un viatge des del canó fins a la matalàs
a través d’un dels somnis de l’home; volar! Cada vegada
que l’Home Bala exhibeix el seu llegendari número, es
juga la vida, no t’ho perdis, potser avui és l’últim dia!

VOTEU PEL VOSTRE
ESPECTACLE PREFERIT!
Us agrairem molt que quan hagueu vist els espectacles els puntueu i dipositeu
les butlletes a les guixetes del Festival. Entre els participants es sortejarà un
abonament per la Temporada 2017 de Teatre, Música i Dansa a la Sala d’Argentona.
El Premi Pom d’Or serà atorgat al millor espectacle per votació popular. Així
doncs... vosaltres decidiu quin espectacle mereix el premi del públic. Els
premis seran publicats a la web del festival durant el mes de novembre:
www.senseportes.com

SEGUIU-NOS:
@Senseportes
Festival Senseportes
#senseportes

Tots els públics
Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 00:30h
Durada: 50 min.

7

Tres personatges apareixen de llocs diferents portant
l’harmonia, l’expressió i la màgia, per oferir-les a la persona vivent que tinguin al davant. De sobte, l’espai oníric
apareix, la música transforma el moviment… i ningú
entén res. L’equilibri no es manté, un està sota el jou de
l’altre, els dos a un i els tres al ritme, a la ingravidesa, al
domini, al desequilibri, al contratemps, a l’espai…

2/10/2016

DIUMENGE
Cia. A Taula!

Peus de Porc

Tots els públics
Lloc: Plaça Nova 1
Hora: 12:00h
Durada: 50 min.

Ricky era un esportista d’elit: Wimbeldon , Open USA ...
no hi havia torneig que se li resistís . Però un bon dia per
un desafortunat test antidòping es va acabar la seva carrera. Des de llavors, Ricky mai va aconseguir recuperar
la seva popularitat i és per això que ara en plena crisi dels
quaranta es llença als carrers per donar a conèixer (tant
dins com a fora de la pista) el seu talent i la seva capacitat
de sorprendre’ns.
Espectacle organitzat per l’Ajuntament d’Argentona

Cia. Mar Gómez

Entre tu i jo
Tots els públics
Lloc: La Sala 2 Aforament limitat
Hora: 11:00h
Durada: 45 min.

Espectacle de titelles i inginyeria domèstica L’Ogre es a
punt de menjar-se una sopa de verdures quan, a la porta,
apareix un nen en busca d’aixopluc... L’alegria de l’Ogre
és infinita! Però el nen té fred, gana, set... i l’Ogre no es
pot menjar un nen fred i famolenc.

Cia. La Mano Jueves

Ricky, el Profesor de Tenis
Tots els públics
Lloc: Plaça Nova 1
Hora: 13:15h
Durada: 35 min.
http://www.ciamargomez.com

Una història d’amor, humor, sexe i passió entre una dona
i un jardiner: a Entre tú y yo la Cia. Mar Gómez torna a
esprémer el seu peculiar sentit de l’humor per explicar el
contradictori inici d’una relació de parella.

VOTEU PEL VOSTRE
ESPECTACLE PREFERIT!
Us agrairem molt que quan hagueu vist els espectacles els puntueu i dipositeu
les butlletes a les guixetes del Festival. Entre els participants es sortejarà un
abonament per la Temporada 2017 de Teatre, Música i Dansa a la Sala d’Argentona.
El Premi Pom d’Or serà atorgat al millor espectacle per votació popular. Així
doncs... vosaltres decidiu quin espectacle mereix el premi del públic. Els
premis seran publicats a la web del festival durant el mes de novembre:
www.senseportes.com
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