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9, 10 i 11 d’abril

DE VISITANTS
Olea naix de l'arbre present en totes les cultures mediterrànies com a
símbol de resistència, fortalesa i pau. La guerra sacseja la terra,
s'emporta als homes i dues dones s'uneixen per a assegurar la
continuïtat de la vida. Aquesta simple, però potent, premissa tix la
dramatúrgia i narrativa circular de Olea. Passat i present s'enllacen en
aquesta peça hipnòtica, intensa i compromesa.

Divendres 9 d’abril | 20:00 h

Durada: 45 Minuts

Plaça Major

Procedència: Vila-real
Capacitat: 150 Persones
www.visitants.com

DE MARTA SITJA
L'Ambició és el desig ardent de posseir riqueses, fama, poder o honors.
Fins a on estem disposats a arribar?
"Ambicions" és un espectacle de carrer amb música en directe, ple de
crítica, poesia i bon humor.

Dissabte 10 d’abril | 12 h i 18 h

Durada: 35 Minuts

Plaça Major

Procedència: Catalunya
Capacitat: 60 Persones
www.martasitja.com

DE XA! TEATRE
Res és impossible per a dos amants encara que habiten en mons
paral·lels: Ella, somiadora, temorosa de tocar de peus a terra i ell un
obcecat sabater que mai va mirar cap amunt. Els enamorats deuran,
a través de la dansa i el circ, ajuntar la terra amb el cel si desitgen
crear el seu propi món. Sabates en l'Aire és una metàfora circense
sobre l'amor i com superar les grans incompatibilitats que tenim les
persones. Un poema visual sobre el cel i la terra.

Dissabte 10 d’abril | 12:30 h

Durada: 50 Minuts

Plaça de l’església

Procedència: Vila-real
Capacitat: 100 Persones
www.xateatre.com

DE MADUIXA TEATRE
Mulïer és un espectacle de dansa sobre xanques interpretat per cinc
ballarines. Les dones són el nostre punt de partida.
L'espectacle naix de la necessitat d'explorar la identitat femenina a
través del joc corporal, posant l'accent en la imatge, la poètica visual i
la narració per a arribar a la sensibilitat de l'espectador. Un homenatge
a totes les dones que durant segles i segles d'opressió han lluitat i
continuen lluitant per a mantenir viu la seua jo salvatge, i que reclamen
el seu dret de ballar i córrer lliurement per la nostra societat.

Dissabte 10 d’abril | 18:45 h

Durada: 40 Minuts

Plaça de l’església

Procedència: Sueca
Capacitat: 100 Persones
www.maduixacreacions.com

DE AÉREA TEATRO
Les Bellotes són aquestes tres dones en brut que vénen a expressar
amb la seua música el que els inquieta de la vida i la mort, amb la
senzilla intenció de canviar el món. Per primera vegada després de
tantes portes colpejades, aconsegueixen presentar les seues
cançons i juntament amb el públic celebrar la seua estrena amb una
Gran Festa.

Dissabte 10 d’abril | 19:30 h

Durada: 60 Minuts

Plaça Major

Procedència: València
Capacitat: 60 Persones
www.jimenacavalletti.com

DE PARAULES D’AIRE
Un conte que destaca el treball en equip, l’esforç comú i la confiança
en els altres a través d’un formiguer i els seus habitants. El conte està
escrit per l’escriptora Eva Andrés Gil i és una proposta intima i molt
cuidada basada en recursos de pedagogía Waldorf ideals per a
transmetre un ambient natural, tranquil i encantador.

Diumenge 11 d’abril | 12 h i 18 h

Durada: 25 Minuts

Plaça del Pou del Ravalet

Procedència: Vila-real
Capacitat:40 Persones
www.paraulesdaire.com

DE CIA DECOPIVOLTA
Una reunió de veïns... Proposta fresca i divertida en la qual dues
eixelebrades veïnes donaran l'espectacle. On el públic serà part
d'aquesta peculiar comunitat, tenint veu i vot fins i tot en el final de
l'obra. A través de l'humor, amb uns personatges excèntrics alhora que
quotidians, desitgem entrar a la “casa” de tots els espectadors i
mostrar virtuts i defectes de l'ésser humà, tot això acompanyat
d'obres d'art i alta rebosteria.

Diumenge 11 d’abril | 12:30 h

Durada: 50 Minuts

Plaça Major

Procedència: València
Capacitat: 60 Persones
www.decopivolta.com

DE JEAN PHILIPPE KIKOLAS
Un personatge sense paraules, que desperta un aire de nostàlgia. Un
joc amb l'escena, els objectes i el públic.
Amb aquesta premissa de joc es presenta "Sin remite" que a través de
tècniques com el teatre gestual ens introdueix en el seu particular
món i ens acosta a un ofici que cada vegada ens sembla mes llunyà.

Diumenge 11 d’abril | 18:30 h

Durada: 50 Minuts

Plaça Major

Procedència: Burgos
Capacitat: 60 Persones
www.jeanphilippekikolas.com

DE LA FINESTRA NOU CIRC
Un viatge al Memphis, un mític i original bar de rock americà dels anys
50, on cada nit un peculiar cambrer rep a un grup d'amics.
Personatges molt diferents entre si que descobreixen que junts són
capaços de formar el seu propi grup musical i de mostrar les seues
més diverses habilitats circenses. Música en directe, malabars,
acrobàcies i humor en una frenètica i desenfadada història de
trobades i desacords a ritme de Rock&Roll.

Diumenge 11 d’abril | 19:30 h

Durada: 60 Minuts

Plaça de l’església

Procedència: València
Capacitat: 100 Persones
www.lafinestranoucirc.com

