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Castellar, capital del pallasso

ç

Castellar, capital del pallasso

• 11a edició d’aquesta cita 
cultural i lúdica organitzada per 
La Xarxa de Castellar amb el La Xarxa de Castellar amb el 
suport de l’Ajuntament

• Sobrenom al Festival: 
“Vallèsclown”

• 22 propostes previstes

• Activitats cada dia
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Esquema de la Setmana del Pallasso 2013: 

• 1r cap de setmana: Obertura amb espectacle al carrer  cinema • 1r cap de setmana: Obertura amb espectacle al carrer, cinema 
i concentració de pallassos: “La Gran Pallassada”.

• Espectacles a l’aire lliure (Pl. Mercat, Pl. Major, Pl. Calissó, 
t ) i  i t  t t  (A dit i  S l  d’A t  d’El Mi d  i etc.) i en recintes tancats (Auditori, Sala d’Actes d’El Mirador i 

Ateneu).

• Reconeixement a figures del clown: lliurament del Sabatot g
Alegre.

• S’introdueix, com a novetat, una gala de cloenda.
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• S’eliminen les sessions golfes de Cafè Clown a la Sala Blava de 
l’Espai Tolrà i la Fira de l’Infant per raons pressupostàries
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Dissabte, 9 de març
Pl. Mercat i entorn

12 h Circ-clown amb la companyia Trifaldó: L’es3

• Espectacle que combina tècniques de circ entrellaçades amb 
tocs de pallasso i dansa acrobàtica
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Dissabte, 9 de març – 18 h
Auditori Municipal Miquel Pont

Cinema: Dumbo

• Projecció d’aquest j q
clàssic de Walt 
Disney estrenat fa 
més de 70 anys que 
parla de l’amistat, 
l’acceptació, el 
coratge i la confiança 
en un mateix. 

• El petit Dumbo és 
un elefant que ha de un elefant que ha de 
superar diversos 
entrebancs per 
convertir-se en 
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estrella del circ. 
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Diumenge 10 de març – 10 a 13 h
Pl. Mercat

“La Gran Pallassada”

• 10 h: Xocolatada

• 11 h: Concentració de pallassos

• 12 h: The Flamingo’s (Los 
) l dHerrerita): espectacle de circ 

familiar, amb malabars, humor i 
monocicles
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Dilluns, 11 de març – 19 a 21 h
Vestíbul Auditori i Sala d’Actes d’El Mirador

• 19 h: Exposició

ó• 20 h: Presentació del llibre El payaso que hay en ti sobre la 
pedagogia del pallasso (Caroline Dream). 

• 20.30 h: Lliurament del Sabatot Alegre a la Cia. La Tal
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20.30 h: Lliurament del Sabatot Alegre a la Cia. La Tal

• 21 h: Piscolabis
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Dimarts, 12 de març – 18 h
Auditori Municipal Miquel Pont

Conferència

“El riure que cura”

• A càrrec d’Angi Rosales, 
fundadora i directora de fundadora i directora de 
Pallapupas.

• ONG que omple d'alegria i 
d'il lusió els hospitals d'il·lusió els hospitals 
catalans des de l'any 2000.

• Acte organitzat per La 
Xarxa i L’Aula d’Extensió 
Universitària.
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Diumenge  10 de març 

Teatre

Diumenge, 10 de març 
18 h - Auditori                                
Cia. Katraska                      
Low costLow cost
Espectacle de circ, teatre, gest, 
sons i música. Un concert amb 
sorpreses constants.sorpreses constants.

Dimecres  13 de marçDimecres, 13 de març
18 h - Auditori                                
Kinateka Teatre                  
LimitòniaLimitònia
Dues pallasses ens proposen un 
viatge emocionant per dos móns 
diferents  jugant a descobrir els 
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diferents, jugant a descobrir els 
seus propis límits i els de l’altra.
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Teatre

Dimecres, 13 de març, ç
20 h – Ateneu
Toti Toronell                        
Això encara no és un 
espectacle
Invitació al procés de creació 
col·lectiva d’un espectacle de 
clown. Amb la participació del 
públic.

Dijous, 14 de març
18 h - Auditori                                
Circ Confetti
Afina Serafina
Espectacle de clown musical, on 
es barregen els instruments de 

d
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veritat i de joguina.
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Teatre

Divendres, 15 de març
18 h – Auditori
Cia Alcavot
Clowncert inesperat
No hi ha res pitjor que els 
encarregats de manteniment d’un 
teatre siguin pallassos... 
Espectacle amb embolics, dobles 
sentits, equivocacions i molt 
d’humor i diversió. 
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11 h: Cercavila: Pista  

Dissabte, 16 de març 
Pl. Mercat

11 h: Cercavila: Pista, 
pista amb De Mortimers

• De Mortimers ha sortit a la 
 b l  i ió carretera amb la intenció 

d’estrenar El Gran espectacle 
a la gran carpa de circ 
“i t l l d ” l bl“instal·lada” al poble.

12 h: Animació: Miss 12 h: Animació: Miss 
Umbrella amb Cirquet 
Confetti

• Espectacle itinerant de circ 
de carrer amb números de 
malabars amb paraigües i 

ú i  b  i  i  d  

Del 9 al 17 de març de 2013

música amb un antic piano de 
manubri. 
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17 30 h – Pl  Mercat 

Dissabte, 16 de març 

17.30 h – Pl. Mercat 

Cercavila: Banda forània
amb Teatre Forani

• Espectacle itinerant amb cinc 
músics i un clown. Les seves 
peces sonen a Mediterrània, a p ,
fanfara, a circ...

18.30 h – Pl. Calissó

Animació: Musicirc             
amb Cirquet Confettiamb Cirquet Confetti

• Una acordionista-pallassa i una 
pallassa-malabarista presenten 

 l  d  i
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un espectacle de circ.
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Diumenge, 17 de març

Animació: In situ amb Boni

12.00 h – Pl. Major

Animació: In situ amb Boni

• Espectacle amb música, 
malabars, monocicles i humor 

     presentat per un personatge que 
voldria ser una estrella de la 
música.
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Diumenge, 17 de març
18.00 h – Auditori

Gala de clowenda

• Amb la participació de diversos 
artistes que combinaran diverses 
variants d’espectacle: teatre, 

úcirc, clown, música, mim...

• Amb Àlex Navarro i Caroline 
Dream, Ton Muntaner, Albert Dream, Ton Muntaner, Albert 
Vinyes, Cia. Alcavot, Cesc Serrat, 
Cia. La Màscara, Jaume Ibars i 
Rosa Fité.

• Punt final al festival amb una 
gala adequada per a grans i 
petits
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petits.
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