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DIVENDRES 13 DE MAIG
20:00 h TODO LO SONORO, ORO
 Spoken Big Band
 Teatreliana 
Plaça de l’església_Duració: 20 min_Tots els públics.
Muntatge, especialment dissenyat per al festival LA MARCEL. Jesús Ge 
recitarà alguns dels seus icònics poemes sonors. Després mostrarà el 
treball del laboratori de músiques parlades realitzat amb Teatreliana. 
Culminarà amb la Spoken Big Band, un recitat col·lectiu multitudinari 
en el qual incorporarà a tota l'audiència. Una proposta de polifonia 
poètica única en el món.

DISSABTE 14 DE MAIG DIUMENGE 15 DE MAIG
19:00 h AQUILES_La FAM 
Espectacle Itinerant_Duració: 60 min_Tots els públics.
Recorregut: Eixida Plaça País Valencià - Carrer Puríssima - General Pastor - Major 
- Verge del Carme - Santa Teresa - Plaça País Valencià.
Aquil·les s'endinsa en la ciutat amb els seus més de 5 metres 
d’alçada i els seus quasi 800 kg recorrent els carrers i places i 
irrompent en el dia a dia de la ciutat. Un espectacle 
d'enorme impacte visual que deixa fascinats a tots aquells 
que s'acosten a veure com Aquil·les camina pels carrers.

11:30 h GRANDS_Xa Teatre 
Espectacle Itinerant_Duració: peces de 20 min_Tots els públics.
Recorregut: Eixida Plaça País Valencià - Carrer Molí - Entrada Parc Pinada (font) - 
Passeig Secondo Baldín.
Espectacle de carrer, de màscara, itinerant, sense text, 
pensat per a intervindre en els espais públics, que busca la 
participació activa del públic com a rebels, indignats, 
revolucionaris que criden «no ens mires, uneix-te» en una 
història que serà diferent en cada poble on apareguen.

18:30 h CORRAL KAOS_Produccions Scura 
Espectacle Itinerant_Duració: 55 min_Tots els públics.
Recorregut: Eixida Plaça de l’església - Carrer Verge del Carme - Major - General 
Pastor - Puríssima - Plaça País Valencià.
Espectacle d'animació de carrer itinerant en què els 
personatges realitzen coreografies i acrobàcies sobre 
xanques amb la participació activa del públic.
Malabars, cançons, jocs, acrobàcies sobre xanques i molta 
diversió.

23:15 h LES TAMBOURS DE FEU_Deabru Bertzak 
Espectacle Itinerant_Duració: 50 min_Tots els públics.
Recorregut 1: Eixida Plaça País Valencià - Carrer General Pastor - Espai Vicent 
Tarazona. Recorregut 2: Plaça Europa - Passeig Juan Coll - Espai Vicent 
Tarazona - Carrer València -  Begoña - Zona Pubs.
Aker, el dimoni de l’aquelarre, deambula pels carrers. Ell i el 
seu seguici de percussionistes recorren pobles i ciutats. Un 
espectacle de música en viu, pirotècnia i grans efectes 
especials. Amb una mà en un tambor i l’altra en la provocació.

19:30 h KARPATY_La Troupe Malabo
Plaça País Valencià_Duració: 60 min_Tots els públics.
Karpaty, una altra vegada, ha nascut. Seran capaços de 
recordar com era l'espectacle? De recordar com anava tot? De 
les seues disciplines? De com funcionava el circ?
Un espectacle únic, aparentment improvisat i amb tints 
decadents. Uns personatges bojos d'amor, pel circ i per la 
vida.

23:45 h GLUBS_Yllana 
Espectacle Itinerant_Duració: 50 min_Tots els públics.
Recorregut: Eixida Passeig Secondo Baldín - Passeig Juan Coll - Font de la EPA - 
Plaça Europa.
En aquesta èpica epopeia de l'humor, els nostres mariners 
pescaran taurons, es trobaran amb destarifats lloros i lluitaran 
divertidíssimes batalles, arrossegant els espectadors per una 
cascada d'absurdes situacions.

12:30 h EL DESASTRE CONTINUA_Nanny Cogorno
Passeig Secondo Baldín_Duració: 50 min_Tots els públics.
En un món convulsionat, el pallasso Nanny Cogorno esprem 
velles tècniques de circ per a transformar el públic en 
estreles i sols. Benvinguts al "Desastre continua", on tot és 
possible.

20:00 h POTTED_La Trócola Circ  
Plaça País Valencià_Duració: 55 min_Tots els públics.
Ambiciosa i diferent proposta, busca els punts comuns 
entre: l’harmonia escultòrica i el caos, l'estàtic i el dinàmic, 
l'artificial i l'orgànic, la gravetat i la ingravitació, els límits de 
l'objecte i les persones, i l'il·limitat.

21:00 h EL VIAJE DEL AMOR
 Aplae 
Plaça País Valencià_Duració: 50 min_Tots els públics.
Era una vegada en un poblet molt llunyà, on els arbres fruiters es 
mesclen amb els aromes dels grans prats. És ací on vivia el nostre 
protagonista: Pistatxo. Un excèntric personatge que hui té el seu 
gran dia. Tindrà la missió de viatjar centenars de quilòmetres per 
a, per fi, conéixer el seu gran amor. 
Però, a vegades, l'amor no és com nosaltres ens l’imaginem o 
idealitzem.

AMICS DEL TEATRE DE L’ELIANA


