


19:00 / 21:00 / 6 euros

(Recomanat a partir de 5 anys)

A l’entorn de la pista circular, l’olor del 
fer
ment de llevat us acull en la intimitat 
d’un petit circ. És l’hora empolsinada.
Records d’oficis i vivències d’un pallasso 
amnèsic abraçat per les textures sonores 
d’en Sibelius.
A la llum càlida de les llànties de me-
tall, Maiurta us convida a compartir 
la pols, l’ensurt, la proesa i la rialla del 
circ.



Passis a determinar / 2 euros

(Per a tots els públics)

Les estructures fantàstiques d’aquesta 
companyia són un clàssic dins el Passat-
ge Insòlit. A mig camí entre l’escultura i 
l’atracció, Jordà Ferré, ànima de la com-
panyia, no deixa de sorpendre’ns cada 
any. No perdeu l’oportunitat de pujar-
vos en alguna de les seves creacions.



18:15 / 18:45 / 19:15 / 20:15 / 20:45 / 
21:15 / 3 euros

(Per a tots els públics)

Ymedioteatro crea Sie7e, un espectacle 
innovador per a tots els públics que fu-
siona el teatre de carrer amb el teatre de 
sala. Un teatre sobre rodes. A l’interior, 
de set metres quadrats, grups de quin-
ze espectadors en petites funcions de 
20 minuts. Un detallista espai escènic 
en miniatura on hi caben els somnis 
més grans. Sketchs còmics sorprenents 
basats en la manipulació d’objectes quo-
tidians que prenen vida i ens expliquen 
històries entranyables.



Passis a determinar / 2 euros

(Recomanat a partir de 8 anys)

Davant dels vostres ulls, la bella Ludmi-
lla es transformarà en un goril.la horro-
rós. És una metamorfosi increïble!



18:15 / 18:40 / 19:00/ 19:30 / 20:15 / 
20:40 / 21:00 / 21:30 / 3 euro

(Recomanat a partir de 6 anys)

L’espectacle, còmic, té un fil conductor 
misteriós amb tot el que comporta: 
ensurts, poca llum, strobos...
Es tracta d’una demostració teatralit-
zada i coreografiada de telequinesi i 
levitacions!



Passis a determinar / Gratuït

(Per a tots els públics)

Formació nascuda en el propi Passatge 
Insòlit, aquests set musics amenitzaran 
la vetllada i el festival, amb estils di-
versos, des del ragtime al rock, passant 
per la polca o el vals, tant en formació 
itinerant com en el seu racó ben a prop 
del bar del Passatge.



18:30 / 20:00 / 21:30 / 4 euros

(Per a tots els públics)
Suite és la història d’una titella que a 
través d’un munt d’aventures poètiques 
i musicals  mirarà de trobar el sentit ple 
de la vida, de la vida d’una titella.



La programació i els horaris 
són els mateixos dissabte
i diumenge.

Horari d’obertura del Passatge: 
de 18:00 a 23:00

Hi haurà servei de bar

Informació actualitzada a 
www.lexcentrica.org


