
      

 

NOTA DE PREMSA 
5a Temporada ·  tardor 2014 

 
 

Arranca la 5a temporada de MATARÓ, CIRC AL CASAL!  
programació estable de circ per a tota la família  

 
La iniciativa promoguda per Circulant, circ en moviment i Aliança Mataró torna de nou amb una 
programació trimestral engrescadora, molt variada i de qualitat. Una programació creada únicament 
amb mitjans privats adreçada a tots els públics, però especialment al públic familiar. L’objectiu amb la 
que va néixer i que segueix sent plenament vigent és el d’apropar i ampliar les arts circenses i para-
teatrals a nous públics. Partint de les consideracions que el públic de la ciutat valora les arts 
escèniques, que al Maresme hi ha força talent creatiu en circ i humor, i que hi ha havia més 
oportunitats de veure gèneres com el teatre i la música als espais escènics que creacions de circ i teatre 
gestual va néixer Mataró, circ al casal! 
 
 
El cicle comença aquest proper diumenge 5 d’octubre a les 12 h amb al Teatre Casal Aliança 
(c/Bonaire, 25 de Mataró) amb l’espectacle de clown i circ DRIIING!...TRUCANT A CAMILO de la 
companyia italiana afincada a Barcelona Camilo Clown. La segona proposta serà la bonica i premiada 
creació MERCI BIEN de Mumusic Circus diumenge, 30 de novembre i la tercera del trimestre, el 4 de 
gener apostant enguany per programar un espectacle dins el cicle de nadal, uns dies en què també be 
molt de gust anar en família a veure circ. L’espectacle LP MIX en la seva versió de sala de Cia. LP. I a 
Mataró, circ al casal! sempre amb l’entrada de l’espectacle a l’acabar hi ha sorteig de regals per gaudir 
en família, una activitat que s’ha convertit en molt esperada també pel públic assistent. La programació 
s’inclou en el programa SORTIM EN FAMÍLIA amb el propòsit d’englobar tots els espectacles adreçats al 
públic familiar.   
 
 
El gener del 2015 serà quan Mataró, circ al casal! celebrarà cinc anys de vida. Un projecte engrescador 
que cada vegada suma més col·laboradors en la promoció (de 3 a 11 actualment), però que segueix 
tinguent dificultats al no ser un projecte autosuficient. Desde la productora s’ha treballat i es treballa 
per aconseguir altres fonts de finançament més enllà de l’ingrés per entrades venudes, perquè creiem 
que les empreses i institucions que s’ho puguin permetre haurien de fer una aportació a la cultura i als 
nous públics, tot i així podria ser que al 2015 celebrem l’aniversari i sigui alhora una cloenda. 
 

 

Abonament trimestral Mataró, circ al casal!  
 
S’ha posat a la venda l’abonament trimestral per gaudir dels tres espectacles de Mataró, circ al 
casal! al preu promocional de 15€. Un estalvi del 29% i a més amb el regal d’una bossa de roba que es 
rebrà a casa gentilesa de la web Quedat al Maresme.  
 
Animem a les famílies que ja coneixen l’espai i l’experiència que facin aquesta compra anticipada i 
gaudiran a un preu més econòmic dels espectacles que vindran. I a famílies noves que facin confiança a 
aquesta programació de qualitat que podran gaudir a un preu reduït.  
 

 

 
 
 
 

Compra abonament: http://www.quedat.cat/Detalls/Entrades/8186/abonament-circ-al-casal 

http://www.quedat.cat/Detalls/Entrades/8186/abonament-circ-al-casal


      

 

 

       Programació d’octubre a gener 2015. Teatre Casal Aliança Mataró  
 

5 d'octubre 2014 · 12 h 
DRIIING!!! ...TRUCANT A CAMILO de Cia. Camilo Clown 

 

Pallasso · Funambulisme a la corda fluixa ·Teatre gestual · projeccions 

Recomanat a + 4 anys   //   Durada 55 min. + sorteig de regals //  Idioma cat-cast       
 

    
 

Una trucada d’algú que necessita un pallasso... Per a què? Camilo sortirà al carrer, amb molta pressa, amb retard, a 

un ritme frenètic, sense descans... Tothom podrà veure i seguir com comença i acaba aquesta jornada que serà tan 

boja i divertida. 

Un bon combinat de diferents disciplines barrejades perquè pugueu passar una estona inoblidable!  Teatre, dibuixos 

projectats, claqué, funambulisme i molt d’humor. 

 
Event Facebook: https://www.facebook.com/events/1482198228733800/ 
Programació web: http://culturamataro.cat/ca/agenda/article/driiing-trucant-a-camilo-1208 

 

 
30 de novembre 2014 · 12 h 

MERCI BIEN de Mumusic Circus 
 

Acrobàcia·  multi instruments en directe · Verticals · Màstil xinés 
Recomanat a +4 anys  //    Durada 50 min. + sorteig de regals   // Idioma en català 

 
Espectacle de circ fresc i divertit, càlid i generós que fusiona l’acrobàcia, el màstil xinès, les verticals més atrevides i 
la música en directe. Acròbata i músic jugaran del dret i del revés amb els seus instruments i el públic podrá gaudir 
de les excèntriques maneres de resoldre uns problemes que pot ser mai no han estat.  
 
Una creació premiada: Millor Espectacle Familiar per votació del públic a la Mostra d'Igualada 2010 i Millor Espectacle 
de Circ Familiar als Premis de Circ de Catalunya 2010. 

 

 
          
Event Facebook: https://www.facebook.com/events/361508117348929/ 
Programació: http://culturamataro.cat/ca/agenda/article/merci-bien-1236 

 

https://www.facebook.com/events/1482198228733800/
http://culturamataro.cat/ca/agenda/article/driiing-trucant-a-camilo-1208
https://www.facebook.com/events/361508117348929/
http://culturamataro.cat/ca/agenda/article/merci-bien-1236


      

 

 
4 de gener 2015 · 12 h 

LP MIX de Cia. LP 

 
Malabarisme· clown · equilibris 

Recomanat +4 anys  //  Durada 50 min. + sorteig de regal // Idioma català 
 
Dues velles glòries creuen haver trobat una nova fórmula contemporània per rellançar-se a la fama. Però alerta! .... 
que la música en vinil i el car-tunning son el que ells entenen per fórmula contemporània.  
 
Grans i petits trobarem un xou que ens farà riure, ... tot i que per qüestió d’edat, de coses ben diferents.  
Un espectacle amb diverses tècniques de circ i una gran dosi d’humor que Mataró, circ al casal! ha programat per 
gaudir encara més de les festes de Nadal!  

 

 
 
Event Facebook:  https://www.facebook.com/events/714429205301657/ 
Programació: http://culturamataro.cat/ca/agenda/article/lp-mix-1237 

 
VENDA ENTRADA 
On line: www.quedat.cat/Categoria/Entrades 
 
Anticipada també a: 
- a Aliança Mataró  (Pl.Tereses, 22) 
- a Artijoc (c/St. Cristòfor, 5) 
- a La Iogurteria -Granja Armengol (Nou,26) 
- a Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 31) 
- a taquilla del Casal (a partir d'1h abans de l'espectacle)  
 
Reserves: circalcasal@circulant.cat i T. 616 504 410 
 

PREU: 7 € * 
          6 € **  Socis Aliança Mataró, Artijoc i compra on line 

* menors de 24 mesos no paguen 
**màxim 2 entrades amb descompte per 1 carnet 
 
ORGANITZA Aliança Mataró i Circulant,circ en moviment! 
 
Col.laboren: Artijoc, Consultori Dr. Saltor, Granja Armengol La Iogurteria, Kangurs. Espai docent i lúdic, 
Tànit Cultura, Sortir amb Nens, Buc de Llibres, Marcel al teu gust, Mamita Valdés i Ajuntament de 
Mataró. 
 
 

                         

Contacte informació i premsa   Jordina Blanch / Circulant, circ en moviment! 
    m. 616 504 410 / jordina@circulant.cat 
        www.circulant.cat / @CIRCulant i al FB/Circulant,circ en moviment 

 

https://www.facebook.com/events/714429205301657/
http://culturamataro.cat/ca/agenda/article/lp-mix-1237
mailto:jordina@circulant.cat
http://www.circulant.cat/

