03/01

El pájaro jocs
Experimentació i joc lliure amb fusta. A partir de 2 anys.
Instal.lació artística i jocs pedagògics.
Durant el recorregut lliure de l’espai a explorar s’ofereix als nens i
nenes la possibilitat d’experimentar amb la fusta i amb altres materials fent volar la imaginació en el joc simbòlic i sensorial, amb l’objectiu de fomentar la curiositat i les ganes d’experimentar. Volem
despertar la curiositat dels infants amb ganes d’entendre el món
fent-se preguntes.
Tot aquest material integrat i combinat harmònicament, resulta en
un espai de joc de qualitat ideal per estimular, despertar la curiositat i divertir durant hores els més petits, de forma natural i lliure,
sense normes de joc.

Instal·lació

Dilluns
3 de gener de 2022
Poliesportiu
17.30 h

Fitxa artística:
Director, Alex Rigol

22/04

Coral Sabat Mater concert de coral
Coral, cant, música, tot tipus de públic.
El Cor Stabat Mater, dirigit per Dolors Ricart (qui actualment té al
seu càrrec les orquestres del Conservatori Municipal de Música de
Lleida, el cor de veus blanques Euridice de Les Borges Blanques i
el propi Cor Stabat Mater). Stabat Mater és una formació musical
que neix al Pla d’Urgell fa vint-i-cinc anys de les ganes de compartir
els coneixements i les inquietuds musicals dels seus components,
i creix gràcies al compromís, la voluntat de millorar, la necessitat
de compartir, la inquietud per descobrir, la devoció al respecte, el
desenvolupament del sentit autocrític, la generositat en l’esforç, la
humilitat davant el compositor i la predisposició a l’emoció.
El seu repertori abasta obres de diferents estils i èpoques des de les
peces corals del renaixement fins a composicions actuals. La interpretació de la Missa de Rèquiem de Mozart, el Gloria de Vivaldi i la
Missa Sant Joan de Déu de Haydn els ha permès de col·laborar amb
d’altres formacions de prestigi com l’Orfeó Lleidatà, entre d’altres.

Concert

Divendres
22 d’abril de 2022
Església
20.00 h

Fitxa artística:
Idea i producció: Coral Stabat Mater de Mollerussa
Direcció: Dolors Ricart.

23/04

Projecte d’escenografia Viladona
Projecte participatiu, tots els públics.
Presentació projecte escenografia: Projecte dut a terme entre
l’Escola Marinada i l’escenògrafa professional Maria Montseny @
rawscenography (Balaguer). L’estrena es durà a terme en el marc
del Concert de l’Estelada i la celebració d’una Taula Rodona on es
de-batrà sobre cultura i la inclusió.
Maria Monseny Triquell (@rawscenography) és una escenògrafa
que treballa contextos d’expressió diversos com ara l’espai d’ús públic, el disseny escènic o el gastroart.

Escenografia

Dissabte
23 d’abril de 2022
Recinte Escolar
17.30 h

Fitxa artística:
Direcció Projecte escenografia:
Maria Montseny Triquell.
Disseny participatiu: Escola Marinada i Viladona.
Finançat per l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig i el Departament de cultura.

23/04

Lali BeGood
Música, concert, públic familiar.
Lali Begood presenta el Jardí Secret és el nou espectacle familiar
amb que la banda aconsegueix tocar a grans i petits amb temàtiques com la importància d’equivocar-se, la gestió de les emocions,
l’estar aquí i ara, la grandesa de l’amor o l’excés de materialisme…
sempre des de la complicitat i l’alegria dels que fan el que estimen.
Amb el multiestil com a bandera anirem del funky al reggae, de
l’ska al rock, del pop al dixieland i del folk a la música balcànica.

Concert

Dissabte
23 d’abril de 2022
Poliesportiu
17.45 h

Fitxa artística:
Lali BeGood: veu, ukelele, kazoo.
Quico Tretze: guitarres i veus.
Abraham Creus: baix.
Alex Almirall: teclats, saxo, clarinet, programació.
Isidoro Martínez: bateria.

23/04

Balkan Paradise Orchestra
Concert , tots els públics.
Balkan Paradise Orchestra ha anat confirmant, actuació rere actuació, el seu paper com a formació inusual i trencadora. Integrada per onze instrumentistes de vent i percussió. Ha aportat un
aire fresc i alegre a el panorama de les fanfàrries del nostre país.
Amb formacions, experiències i influències diverses però compartint la passió per la tradició balcànica, aquestes onze dones transformen el gènere en un autèntic elixir de melodies tradicionals
amb ritmes de tot el món, oferint un espectacle carregat d’energia.
Aquestes onze dones transformen el gènere en un autèntic elixir de
melodies tradicionals amb ritmes de tot el món, oferint un espectacle carregat d’energia que funciona tant en escenari com al carrer.

Concert

Dissabte
23 d’abril de 2022
Poliesportiu
22.00 h

Fitxa artística: Balkan Paradise Orchestra, intèrprets:
Alba Careta, trompeta / Alba Ramírez, trompa / Berta Gala,
trompeta / Eli Fàbregas, percussió / Eva Garín, Clarinet / Laura
Lacueva, clarinet / Maria Cofan, trombó / Núria Perich, bateria
/ Maria Puertas, tuba / Mila González, trompeta / Olivia Casas,
tuba

23/04

Ebriknight
Concert , tots els públics.
Ebriknight: La sinceritat de la música tradicional barrejada amb la
combativitat del punk-rock, dos estils musicals antagònics entre
ells però igualment populars, ha estat el ciment sobre el qual transmet un missatge clar i contundent.

Concert

Dissabte
23 d’abril de 2022
Recinte de les
Escoles
23.30 h

Fitxa artística:
Ebriknight, intèrprets: Arnau Aymerich: veu, acústica i mandolina / Alba Atcher: flautes, acordió, veu / Adrià Díaz: percussió /
Albert Avilés: baix / Toni Corrales: violí i veu / Jordi Julià: guitarra
elèctrica / Laia Anglada: Bateria

29/04

LleidartEnsemble, Bolling&friends
Suite per a flauta i piano jazz trio
Música, tot tipus de públic.
LleidArt Ensemble és una associació de joves músics que han compartit estudis i experiències musicals al llarg dels últims anys. Amb
aquest espectacle us presenta un concert de música en directe,
d’aquesta que trobem tant a faltar, que barreja músiques d’arreu,
des del tango argentí, al chorinho brasiler, passant pel blues americà amb ritmes africans, i fins i tot una obra del compo-sitor Claude
Bolling que es pot dir que és una olla barrejada d’esti-ls i músiques
del món. Tot aquest viatge musical us el proposem a través de quatre instruments: la flauta travessera, el piano, el con-trabaix i la bateria.

Música

Divendres
29 d’abril de 2022
Plaça de la Creu
20.00 h

Fitxa artística:
Lleidart Ensemble / Neus Puig, flauta / Marta Castelló, piano
/ Roger Azcona, contrabaix / Ignasi Corella, Bateria

Concert + Col·loqui

21/05

Una Tímida llum
Concert més col·loqui. Tot tipus de públic a partir de 8 anys.
Versió concert d’una obra de teatre on Isabel és una jove professora
d’història d’una escola de Barcelona durant els anys del franquisme
a Espanya i està profundament enamorada de Carmen, la professora de literatura.
Sense voler però sense poder evitar-ho, neix una història d’amor
entre elles dues que semblarà haver-se d’acabar quan la família de
Carmen, de pensament fortament conservador, l’obliga a internarse a un hospital de malalts psíquics per curar-se d’aquest amor que
no pot ser i que no està ben vist. Temps després, Carmen retor-na
a casa amb Isabel, deixant família, hospital i feina enrere, havent
d’enfrontar-se ara a les seqüeles que els electro-shocks que ha estat rebent a l’hospital li estan causant. Isabel intentarà ajudar-la a
sobreviure fins les últimes conseqüències.

Dissabte
21 de maig de 2022
Biblioteca
12.00 h

Fitxa artística:
Activitat Organitzada en col.laboració amb @lacicatriz i @colorsdeponent
Dramatúrgia: Àfrica Alonso Bada / Composició musical: Andrea Puig Doria
/ Àfrica Alonso Bada
Repartiment: /Carmen - Júlia Jové / Isabel - Àfrica Alonso Bada / Direcció
Escènica: Marilia Samper /Música en Directe: Andrea Puig Doria i Laura
Masferrer /Direcció Musical: Andrea Puig Doria i Marta Pons /Il·luminació:
Esther Porcel i Arnau Ribell / So: Jordi Ballbé i Raimon Segur

05/06

Mi&me
Concert, tot tipus de públic.
Swing i jazz dels anys 4o fins a l’actualitat!

Concert

Dissabte
5 de juny de 2022
La Magrinya
21.30 h

Fitxa artística:
Intèrprets:
Míriam Cortada Moguer, flauta i veu. Aurora Matías Vejer,
viola i veu. Amb l’acompanyament d’un trio base.

23/06

Havaneres amb les anxovetes
Concert, tot tipus de públic.
Les Anxovetes som un grup d’havaneres nascut l’estiu del 2013 a
Girona. Cantat íntegrament en femení, el grup està format per
Tona Gafarot (veu greu), Montse Ferrermoner (veu aguda/mitja) i
Marta Pérez (veu aguda/mitja) així com el guitarrista Salva Gallego,
el contrabaixista Xevi Pasqual i el tècnic de so Xevi Salvatella, els seitons del grup. Oferim el repertori d’havaneres clàssic i tradicional.
El maridem amb una bona guitarra i un bon contrabaix. Hi afegim
un ingredient bàsic: el nostre tècnic de so. Cantem amb frescor i
sinceritat, assaborint cada tema. I tot amb el seu punt de salabror!

Concert

Dijous
23 de juny de 2022
Pati de les escoles
22.30 h

Fitxa artística:
Intèrprets: Montse Ferrermoner (Cantant) / Tona Gafarot
(Cantant) / Marta Pérez (Cantant) / Xevi Pasqual (Contrabaix) / Salva Gallego (Guitarra)

29/06

Transmissions
Conferència ballada sobre danses urbanes, espectacle per a tots els
públics. Prepareu-vos per moure l’esquelet perquè és una conferència molt diferent!
Transmissions és una conferència ballada que combina música,
audiovisuals, paraula i moviment en viu per a explicar les danses
urbanes en totes les seves dimensions. Ofereix un discurs dinàmic i
accessible per a tots els públics, sigui jove o adult.
On, quan i per què es van generar aquestes formes d’expressió? Què
les caracteritza? Com ens van arribar? Aquestes són algunes de les
qüestions que planteja el projecte, així com l’impacte que han tingut no només en l’àmbit de la dansa sinó també en el conjunt de la
cultura popular des de finals del segle XX i fins a l’actualitat.

Dimecres 29
de juny de 2022

Conferència Ballada

Pista de Tennis
20.30 h

Fitxa artística:
Companyia
Javi Casado i Guille Vidal-Ribas

27/08

Soon circus greagaris
Circ, espectacle per a tots els públics.
Espectacle circense i de moviment que aprofundeix en el vessant
més humà de l’esport. A través de l’acrobàcia i l’humor els intèrprets transiten des de la col·laboració al conflicte, jugant amb els
rols esportius del gregari i del líder. Utilitzen el joc per provocar-se
i mesurar-se, i per salvar les seves diferències mitjançant la complicitat i la tendresa. Bàscula, màstil xinès i acrobàcies en una peça
tècnica i subtil per a tots els públics.

Circ

Dissabte 29 de
d’agost de 2022
Pista de tennis
20.30 h

Fitxa artística:
Idea Original: Soon Circus Company Intèrprets: Nilas Kronlid I Manel Rosés Mirada
Externa: Joan Català I Angela Wand Música: Albert Oliveres Disseny I Construcció D’aparells: Ullrich Weisel I Soon Circus Company Material Audiovisual: Nanouk
Films Vestuari: Soon Circus Company I Nanouk Films. Espais Col·laboradors: La
Central Del Circ, Subtopia, L’estruch De Sabadell, Cronopis Mataró Coproduccio:
Festival Trapezi Reus Supoprt: Osic, Konstnärsnämden.

01/09

Sound de secà, Suma
Dansa, música i percussió, tots els públics.
“+”, un espectacle que té com a punt de partida creatiu el símbol de
l’addició (+) que, ajagut al terra, es converteix en una cruïlla, un lloc
comú de l’espai públic i un punt de creuament d’itineraris individuals que es reivindica com a punt de trobada de desconeguts. La
suma com a reivindicació postpandèmica per lluitar contra l’individualisme, contra els discursos d’odi cap al diferent. La cruïlla com
a punt de coincidència amb altres persones. Cadascú amb el seu
ritme, el seu pensament i el seu destí. Un encreuament creatiu, participatiu i nocturn on se sumen la percussió amb la dansa, la veu, el
moviment, la poesia. Amb el segell Sound de Secà.

Dansa i música

Dijous 1 de
setembre de 2022
Pista tennis
21.00 h

Fitxa artística:
Direcció artística: Genís Farran / Direcció musical: Robert Canela /
Direcció coreogràfica: Maria Salarich / Disseny So: Manel Pedrós /
Intèrprets: Laura Barquets, Jordi Talavera, Sandra Garcia, Joan Gonzalez, Heika Villar, Núria Pulido, Bernardo Dombua, Jesús Franco,
Natàlia Morales, Laia Farran / Una coproducció de FiraTàrrega, emmarcat dins del programa de Suport a la Creació.

02/09

Guillem Albà & Marabunta
Música i cown, Tots els públics.
“GUILLEM ALBÀ & MARABUNTA” és bogeria. És descontrol amb classe.
Però amb un somriure a la cara.
Un show de clown enèrgic i energètic, catapultat per la millor música en directe. Sketch a tempo matemàtic. A l’escenari els artistes lluiten perquè res
no s’entengui. Cançons pròpies. Gags absurds. Cabaret. Voleu riure? Esteu
convidats.
Dalt de l’escenari la bogeria experta d’un jove clown a punt d’explotar: GUILLEM ALBÀ.
Ell és boig i és capaç de tot. Posats a fer, relaxeu-vos i deixeu-vos portar. Us
assegurem que no prendreu cap mal.
Més enrere, sis siluetes retallades. Tocant-la amb seguretat i repartint bon
joc al mig del camp: LA MARABUNTA, dits ràpids. Sang calenta. Capaços de
domesticar qualsevol estil musical que se’ls posi al davant.

Música

Divendres 2 de
setembre de 2022
Poliesportiu
20.00 h

Fitxa artística:
Idea original, Guió i Composició musical: Guillem Albà & La
Marabunta.
Intèrprets: Guillem Albà, Martí Soler, Albert Comaleras, Àlvar Monfort, Edgar Gómez, Irene Garcés i Luisma Villegas.
Direcció: Guillem Albà.
Direcció musical: Albert Comaleras.

02/09

Crit
Concert, públic Jove.
Crit és un grup musical de les terres de Lleida amb moltes ganes de
crear sintonia i bon rotllo a través de la música. La banda neix l’estiu
del 2019 a Vilanova de Bellpuig durant el No Surreder Festival.
Tots els membres del grup han estudiat i estudien música a l’EMMBellpuig, fet que és el principal causant de la formació d’aquest.
Ara resseguim el territori ponentí obrint la nostra panoràmica a
nous escenaris. En aquest viatge ple de versions i cançons pròpies creem un caliu de rock, rumba, pop i música urbana en català i castellà. La música ens permet extrapolar el que portem dins
i ens ajuda a transformar-ho en forma d’espectacle. Quan estem
damunt l’escenari s’hi veu reflectit l’energia i la il•lusió que hi posem
tots plegats descadenant un directe extraordinari que us deixarà
bocabadats.

Concert

Dissabte 2 de
setembre de 2022
Pati escoles
23.00 h

Fitxa artística:
Crit: Isaac Baldrich baterista, Jordi Albareda teclista, Bernat
Solsona i Carla Capdevila Guitarra i veu, Quim Argilés trombó i Roc Font trompeta.

02/09

Ball de Raska
Concert, públic Jove.
BTR va néixer l’any 1994 i des de llavors han passat per la formació
varis músics de Vilanova de Bellpuig i també d’altres pobles de les
rodalies. El seu repertori sempre ha estat format per versions de
grups de rock català i també en castellà i temes clàssics que es poden considerar estàndards. Al llarg dels seu quasi trenta anys d’història han actuat en llocs i escenaris. Han fet de teloners de grups de
renom com Sopa de Cabra, Els Pets, La Carrau, Els Brams o Obrint
Pas. Alguns dels seus bolos s’han arribat a convertir en quasi una
tradició anual com les dels carnavals als bars El Pati o l’Esclat, o les
dels divendres de Festa Major de Vilanova. El leitmotiv de BTR és
passar-s’ho bé fent els que ens agrada, que és, tocar música i transmetre bon rotllo a la gent.

Concert

Dissabte 2 de
setembre de 2022
Pati escoles
00.30 h

Fitxa artística:
Ivan Berga: Veu / Roser Marfà: Veu / Francesc Soldevila: Bateria / Vep Culleré: Guitarra / Xavier Vergés: Guitarra

03/09

Circ de jocs gimcana
Circ de jocs gimcana. Grups i família de totes les edats.
Gimcana/taller de jocs de circ. Treballen per potenciar, promoure i
difondre el món de les instal·lacions artístiques d’autor, l’Animació
Familiar, el Teatre per a Tots els Públics, el Circ al carrer, i els Jocs
amb tots els seus valors per fer canvis en la vida cultural, social i
econòmica del país.

Gimcana

Dissabte 3 de
setembre de 2022
Piscines municipals
12.00 h

Fitxa artística:
Creació i direcció: Circ de jocs

04/09

Grup Kasonronda
Concert, tots els públics
El grup Ksonronda neix el 2016 a Balaguer fruit del retrobament
d’un grup d’amics què els agrada la música popular i tradicional.
Moltes de les cançons interpretades són de taverna tot i que el repertori també inclou música tradicional, folk del nostre país i d’arreu, amb arranjaments i temes propis. El mot “Ksonronda” emana
de l’expressió “me cason ronda”, frase que s’utilitzava per a indicar
un disgust, enuig i/o alegria. L’espectacle que portem es diu “Ambaparar” basat en cançons d’arrel popular, tradicionals i pròpies.

Concert

Diumenge 4 de
setembre de 2022
Plaça Vilanoves
12.00 h

Fitxa artística:
Miquel Aige Donés (veu i baix) / Ricard Freixas (veu i guitarra espanyola) / Laia Capdevila (veu, guitarra acústica i mandolina) / Anna
Bertran (veu, acordió diatònic i percussió) / Àlex Fuentes( veu, flauta
travessera, Whistle, sac de gemecs, harmònica) / Nil Ortiz (viola i veu)
/ Laia Capdevila (veu, guitarra acústica, mandolina) / Albert Gasen
(bateria) / Xavier Reverte (tècnic de so)

04/09

Bye Bye confetti la baldufa
Circ, recomanat a partir de 8 anys.
Tres pallassos ploren la mort del seu líder, Confetti: l’absència del
pare espiritual que els guiava és notòria; el buit que ha deixat sembla absolut; la manca de lideratge els desconforta, els aclapara, els
mortifica: la desolació!
Algú haurà de substituir-lo?!
Un cop superat el dol, arrenquen els tràfecs per a cercar un nou
guia.
Bye bye, Confetti es un espectacle de pallassos extravagants i autèntics, en què les mitges tintes no tenen cabuda. Humor i amor, a
parts iguals. Però, sobretot, sorpresa i estupefacció, en un espai on
públic i actors respiren les mateixes emocions.

Circ

Diumenge 4 de
setembre de 2022
Plaça de l’Anjua
18.30h

Fitxa artística:
Autoria i direcció: La Baldufa: Enric Blasi, Emiliano Pardo,
Carles Pijuan / Amb la col·laboració de: Jokin Oregi / Música: Óscar Roig
Actors: Enric Blasi / Emiliano Pardo / Carles Pijuan

04/09

ASORI “La força”
Música, tots els públics
Enric Ayguadé és un artista de Vilanova de Bellpuig, que després
d’haver format part de Kids From The 90s, es presenta amb Asori
com a debut en solitari, amb el disc Estavellar-se i tornar a la carretera, coproduït per Tomás Aristimuño i gravat a Mutuo Estudio.
La força és un tema optimista, ple de textures sonores on explica
vivències i emocions. Amb ella, Asori ens rebel·la un secret a veus:
la força del nostre interior, tot allò que som capaços de fer i aconseguir sempre que ens ho proposem de veritat.

Música

Diumenge 4de
setembre de 2022
Pati de les escoles
22.30 h

Fitxa artística:
Enric Ayguadé: Guitarra i veu
Jorge Gándara: Bateria i percussions
Luis Rosales: Baix
Esteve Cester: Teclats

05/09

Les coses excepcionals
Teatre, tots els públics
Tens set anys. La mare és a l’hospital. El pare diu que ha fet “alguna
cosa estúpida”.
Li costa ser feliç. Així que comences a fer una llista de les coses excepcionals d’aquest món. Cadascuna de les coses que fan que la
vida valgui la pena. La deixes al seu coixí.
Saps que l’ha llegit perquè t’ha corregit l’ortografia. La llista no triga
en tenir vida pròpia. Una comèdia sobre allò que estem disposats a
fer per aquelles persones que estimem.

Teatre

Dilluns 5 de
setembre de 2022
Pati de les escoles
20.00 h

Fitxa artística:
Text: Duncan Macmillan
Direcció: Sixto Paz
Repartiment: Pau Roca
Una coproducció de Sixto Paz amb El Terrat

11/09

Mireia Vives i Borja Penalba

Música

Música, tots els públics
Mireia Vives i Borja Penalba fan un viatge pels camins que junts
han trepitjat al llarg dels últims 5 anys, i ens ho mostren en forma
de cançons, amb la peculiar coherència de les pròpies contradiccions, amb la passió de qui estima la terra, amb la ràbia de qui veu
lliber-tats empresonades, o amb l’estima per l’univers poètic de
Montser-rat Roig, Joanjo Garcia, Maria Mercè Marçal, David Caño,
Salvat-Pa-passeit, Roc Casagran, Bob Dylan o Leonard Cohen.

Diumenge 11 de
setembre de 2022
Plaça de la creu
19.30 h

Fitxa artística:
Directors: Mireia Vives i Vera (veu)
Borja Penalba i Català (Veu, guitarra acústica, stompbox)

08/10

Àngel Duràn
Dansa, tots els públics
Peça de dansa contemporània basada en les teories del psicoanalista Carl Jung sobre la dualitat entre la ment conscient i l’inconscient.
Exposa la fragilitat de l’home, així com una reflexió sobre l’autenticitat de les accions i els personatges. Duran posa l’artista davant del
mirall per descobrir quina és la veritable màscara i per submergir
l’espectador en l’inconscient humà, endut per les textures del moviment i de l’expressió.

Dansa

Diumenge 11 de
setembre de 2022
Davant Ajuntament
19.00 h

Fitxa artística:
DIRECCIÓ I INTERPRETACIÓ: Àngel Duran. DISSENY
LLUMS: Xavi Moreno. DISSENY VESTUARI: Paula Ventura.
ASSESSORAMENT DRAMATÚRGIC: Blanca Apilánez. FOTO:
Jose Maria Pecci. VÍDEO: Pep Duran.

31/10

Masterclass de dansa urbana i hip hop
Taller/masterclass de dansa urbana i hip hop amb Brodas Bros,
tots els públics
Brodas Bros és una companyia internacional de hip hop, dansa i
cultura urbana. Porten els seus espectacles urbans a grans teatres
nacionals. Guanyadors del campionat del món SDK, d’Eurobattle
2012 i Justdebout Spain en diverses ocasions. Nominats als premis
Max com a millor elenc 2017 i millor espectacle de carrer 2018.
		

Dansa

Dilluns 31 d’octubre
de 2022
Poliesportiu
19.00 h

Fitxa artística:
La masterclass es farà amb dos dels ballarins de Brodas
Bros.

26/11

Itsasgorak

Música

Música, tots els públics
Itsasgorak, cantautora de Vilanova de Bellpuig, ve amb ganes de fer
vibrar els cossos i les consciències amb la veu com a arma. Ella va
començar la seva trajectòria musical el 2017 i ara ressegueix el territori ponentí obrint la seva panoràmica a nous escenaris. En aquest
viatge ple de cançons pròpies l’acompanyen la seva guitarra coneguda com “La Roja” i la seva veu. El seu estil és la música reivindicativa i de protesta, a més a més de tenir lletres que parlen del que
portem i sentim a dins.

Dissabte 26 de
novembre de 2022
Poliesportiu
20.00 h

Fitxa artística:
Intèrpret i creadora: Marta Argilés Macià

24/12

Transhumància
Teatre de carrer, titelles, tots els públics
La transhumància és la migració estacional dels ramats a la recerca
de les pastures allà on n’hi hagi segons l’època de l’any: pastures
a la muntanya a l’estiu i pastures a la plana a l’hivern. I així són els
nostres pastors, porten el seu ramat allà on el públic està reunit per
gaudir del teatre de carrer. Pastors, cabres, i el nostre gos són els
personatges principals. Però potser tu també acabaràs sent prota-gonista. Saps munyir? I que tal fas de llop?

Teatre

Dissabte 24 de
desembre de 2022
Matí/migdia Anjua
12.00 h

Fitxa artística:
COMPOSICIÓ MÚSICA I LLETRA CANÇO: Pau Abrego, Jordi Granell i
Oscar Ribes / DISSENY VESTUARI: Imma Juanós / CONFECCIÓ VESTUARI: Creamix / DISSENY TITELLES: Oscar Ribes / CONTRUCCIÓ TITELLES: Creamix / INTÈRPRETS: Jordi Granell, Imma Juanós, Oscar
Ribes i Víctor Polo / IDEA I DIRECCIÓ: Jordi Granell, Oscar Ribes i Oriol Granell. / PRODUCCIÓ: Xip Xap S.L.

26/12

Zloty
Zloty de la companyia Pau Palaus, circ, per tots els públics
Només queden les parets, brutes i arrugades. El pallasso, ens fa còmplices de la persona que l’habita per connectar amb el fracàs, la
solitud i la nostàlgia amb ingenuïtat i descar. Un relat esbojarrat,
íntim i humà que ens parla de llibertat i del pas del temps. Un petit espai físic i temporal on tot és possible que barreja les arts del
clown, el teatre de gest i la música en directe amb piano, clarinet i
veu; ZLOTY.

Circ

Dilluns 26 de
desembre de 2022
Pati de les Escoles
17.00 h

Fitxa artística:
Autoria: Pau Palaus Durbau, Maria Soler Carrasco
Director: Pau Palaus Durbau / Intèrprets: Pau Palaus Durbau (Clown), Maria Soler Carrasco (Música)

04/01

Tocs de fusta, Amics d’en Crusó
Instal·lacions de jocs, públic familiar a partir d’ un any
Després del naufragi, trist i sol en una illa, en Crusó s’avorria. Per
sort tenia les restes del vaixell i tot el temps del món…
“Els amics d’en Crusó” és una experiència lúdica per a totes les
edats, un espai lliure on descobrir i experimentar els autòmats i els
seus mecanismes. Una instal·lació interactiva que busca encuriosir tant a qui camina sempre amb les mans a les butxaques com
als més llençats, sense necessitat d’instruccions i amb el joc com a
únic motor de la vintena de jocs de creació pròpia de la col·lecció.
Autòmats de gran format, trencaclosques, jocs mecànics que animen petits autòmats i un espai de joc per nens i nenes a partir de
2 anys.

Instal·lació

Dimecres 4 de
gener de 2023
Poliesportiu
19.00 h

Fitxa artística:
Creat i construït per Alfred Borràs, Albert Utgé i Laura Utgé
Produït per Toc de Fusta

Aquesta programació ha estat elaborada seguint els criteris
establerts en el projecte Viladona. Les propostes resultants
de l’agenda 2022 s’han recollit en una borsa oberta de propostes; en format digital o presencial, el públic del projecte
ha aportat una àmplia llista de propostes artístiques. A partir
d’aquestes, i respectant els criteris d’igualtat de gènere, diversitat, varietat i riquesa artística, valors inclusius i ruralitat,
hem obtingut com a resultat aquesta agenda cultural. Som
conscients de les limitacions estructurals existents a l’hora
d’aconseguir una programació inclusiva des de tots els punts
de vista, i per això ens comprometem a seguir treballant per
millorar.
Els Ajuntaments són un dels principals inversors i programadors culturals al nostre territori, i com a tals han de treballar
per a que la cultura es-devingui un servei públic que fomenti
la justícia, la cohesió social i la riquesa artística. Per això la
nostra programació ha de ser un reflex real i constructiu de
la nostra societat.
Perquè qui sembra cultura recull igualtat!
* l’Organització es reserva el dret de modificació d’horaris i
dates.

Tota la informació a www.viladona.cat
Correu de contacte: viladonaprojecte@gmail.com
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