
      

Hola Casal d’ Estiu’16 !                                    

Ens adrecem a vosaltres com a Casal d’Estiu perquè tenim una activitat 

per gaudir com a casal: Una sortida al teatre a veure circ a Mataró, en 

un teatre, dins l’horari de casal i a un preu molt assequible. Que us sembla? 

Us ho expliquem: 
QUI SOM?  QUÈ PROPOSEM?  

Som CIRCulant, una productora cultural dedicada a les arts escèniques i, en 

especial, al circ i a l’humor. Entre d’altres activitats, durant la temporada, 

programem un cicle d’espectacles per gaudir en família, que es diu “Mataró, 

circ al casal!” en el teatre Casal Aliança. Així que, ens agraden les arts 

escèniques i promoure-les! 

I a més, com vosaltres, també fem un Casal d’Estiu el juliol,  “Casal d’Artistes · Va de Circ i Teatre!” i 

volem compartir una activitat com es veure un espectacle i parlar amb els artistes en acabat de la 

funció amb altres casals. Per què es més divertit, enriquidor i així compartim la despesa. Què us sembla? 

QUIN ESPECTACLE?  

THE FLAMINGO’S de Cia. Los Herrerita    Malabars, monocicles i una alta dosis d’humor + col.loqui 

Sinopsi: La gran cia. THE FLAMINGOS tornen, com si fos el primer cop després d’una gira mundial!… i 
segueixen còmicament tan ridículs,rancis i passats de moda com sempre. Preparats per veure els acords i 
desacords d’aquest trio artístic en plena actuació .. però per damunt de tot, la funció ha de continuar! 

* link https://youtu.be/gHyA6RLvUso  
**Possibilitat d’enviar-vos dossier artístic i més informació per treballar prèviament la sortida al teatre.  

Públic: Adequat a totes les edats. Recomanem + 3anys.  Durada: 50 minuts + 15 min. de col·loqui  

 

QUIN DIA, HORA I LLOC? 

Dimarts, 19 de juliol a les 10h30*  (durada total activitat 65 minuts. Espectacle + col·loqui) 

Al Teatre Casal Aliança. C/ Bonaire, 25 de Mataró. El teatre té un aforament de 300 persones.  

*En el cas que s’ompli l’aforament, es possible organitzar una altra sessió el mateix dia.  

 

QUIN PREU? 

5 € / nen@ Preu únic i amb iva inclòs. Preu si sou fins a 30 participants del mateix casal. 

4,5 € / nen@ Preu únic i amb iva inclòs. Preu si sou més de 30 participants. 

Els monitors no paguen.  

COM FER LA RESERVA? 

Posant-vos en contacte amb nosaltres: casaldecircmataro@gmail.com i  Tfn 616 504 410  Jordina 

Blanch www.circulant.cat i us farem una pre-reserva. Per la reserva en ferm us demanarem un 

pagament del 50% a finals de juny sobre la previsió de participants. I dies abans es concretarà la xifra 

exacte de participants. Via mail s’informarà de tot el necessari. 
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