
Divendres 7 de juliol

17h Rambla Prim 87-89 davant del Centre Cívic Besòs (inici de les animacions)
Presentació del Sant Martí de Circ al Mercat d’Intercanvi amb animacions d’artistes 

de CoopdeCirc pels espais que ocuparà el festival.

Dissabte 8 de juliol

17h C/ Alfons Magnànim amb Pere Moragues [Espai 1]
Los Herrerita presenten Circ a les Golfes      
 
Passejar damunt del fil, enfilar-se al trapezi, aguantar-se dalt 
del monocicle, fer malabars amb diàbolos, pilotes, anelles, 
bitlles,... Tallers de circ per gaudir en família.

19h C/ Alfons Magnànim davant del Cine Pere IV [Espai 2]
La Bella Tour presenta La Bella Tour
         
Fa més de 30 anys van ser els reis de la pista. Eren els pallassos principals d’un dels 
millors circs del moment. Ara, 30 anys després, aquell circ ja no existeix, però ells seg-
ueixen endavant fent el millor que saben fer: divertir i sorprendre el públic. 
L’únic detall: ells fan tots els papers, acròbates, mossos de pista, equilibristes, acomo-
dadors ...

20h C/ Alfons Magnànim davant del Cine Pere IV  [Espai 3]
Nando Caneca presenta WoooW
         
 Has somiat alguna vegada que el teu cor vola sense 
estar adormit?
‘WoooW !!! Una esbojarrada travessia que barreja el 
circ la màgia, el gest i la improvisació.

Diumenge 9 de juliol

17:40h  C/ Alfons Magnànim davant del Cine Pere IV
Itinerant amb Balkan Paradise Orchestra
Aquesta fanfarria ens farà ballar al ritme de la música 
balcànica i ens acompanyarà als diferents espais del 
festival.

18h C/ Alfons Magnànim davant del Cine Pere IV
Duo Laos presenta Otros aires    [Espai 2]

Una combinació d’acrobàcia en duo, tango i 
comèdia. Un viatge a un univers argentí que crea 
una atmosfera única amb picardia i humor.

18:40h Itinerant amb Balkan Paradise Orchestra fins Passatge Prim

19h Passatge Prim [Espai 4]
La companyia Capicua presenta Entredos 

Espectacle de circ amb aeris i mans a mans. 
Què passa quan els personatges d’un somni, so-
mien i es troben? Què és imaginari i què és real? En-
tredos t’endinsa en un món màgic i absurd, poètic i 
còmic, on no sabrem si estem desperts o somiant.

19:45h Itinerant amb Balkan Paradise
Orchestra fins al Cine Pere IV
      
20:15h C/ Alfons Magnànim davant del Cine Pere IV  
Cabaret de Circ   [Espai 2]

Presenta Jose Luis Redondo 

Angel de Miguel -  llit elàstic
Nando Caneca - clown
Antonia González - antipodisme
Julia Farrero - trapezi
Fer i Leti - mans a mans
Blito - verticals i llançament de ganivets

[ totes les activitats són gratuïtes ]       [ www.apcc.cat ]                    [ #smartidecirc ]


