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EL PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL 10È ANIVERSARI
Sota el hashtag #10alcirc, l’APCC ha programat una sèrie d’activitats per celebrer els
10 anys de l’’APCC, 10 anys de sector unit per a millorar.
 Vídeos 10 anys en imatges
Muntatges amb fotos de l’evolució de l’APCC, del sector, de les companyies, a partir
de les imatges d’arxiu de l’APCC i les facilitades per companyies i entitats de circ i
també cedides per diferents fotògrafs de circ (Carles Castro, Luis Montero, Manel Sala
“Ulls”, Marta Garcia Cardellach, Rosa Colell i Tjerk van der Meulen).
 Entrevistes sobre el circ
Personalitats del sector del circ, de les arts escèniques I gent del carrer respon a les
preguntes “Per què t’agrada el circ?” I “Com t’agradaria que fos el circ català d’aquí a
deu anys?”
Les dues sèries de videos es podran trobar al canal youtube de l’APCC
(https://www.youtube.com/ Apccirc) i a les xarxes socials (Facebook I Twitter), sempre
identificats amb el hashtag #10alcirc
 Jornades temàtiques per disciplines
Cinc jornades de trobada de professionals segons 5 blocs de disciplines i després,
espectacle obert al públic centrat en aquella disciplina
 Pallasso
 Acrobàcia
 Equilibris
 Malabars
 Aeris
Aquestes Jornades tindran lloc en diferents espais I festivals d’exhibició: Centre
Cultural de Terrassa, Almazén, Ateneu Popular 9 Barris, La Central del Circ, Cronopis,
I la Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d’Empordà.
 Festa popular dels deu anys
La festa se celebrarà a fials de primavera o principis de tardor, amb el bon temps, a
La Central del Circ. La festa incloura una jornada de debat, un sopar pel sector i una
festa amb projeccions i música en directe.
 Participació en la celebració del Dia Mundial del Circ (18 d’abril)
L’APCC participarà a l’acte unitari de tot el sector que tindrà lloc a Barcelona el
dissabte 18 d’abril.
 Trobada de les associacions de circ de l’estat espanyol en el marc de la
FiraTrapezi de Reus (maig 2015)
Durant l’any i sota la marca dels deu anys de l’APCC, aglutinarem altres activitats
especials de commemoració que celebrarem pel territori conjuntament amb altres
entitats del sector, i que anunciarem oportunament.
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