Tots som

Circ

Cicle d’Activitats paral·leles a la 7a edició del
Festival
Una vintena d’activitats, la majoria gratuïtes, acompanyen la celebració de les
representacions sota la Gran Carpa. Exposicions, funcions escolars, conferències, llibres,
actuacions a l’hospital, concursos d’aparadors... ompliran tots els racons de Girona dels
colors del circ.
Entitats locals com el Conservatori de música, Girona Centre eix comercial, Correus, Xarop
Clown o la Galeria Dual hi juguen un rol destacat.

INVITACIÓ · INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

‘El Circ de Joan Soler-Jové, pintures i dibuixos’
Avui, dijous 15, a les 20h
Dual Gallery
[Gran Via de Jaume I, 67]

15/02/2018
El Festival del Circ i el seu organitzador, Circus Arts Foundation, reivindiquen aquest espectacle
com una art escènica integrant de la cultura en majúscules. En aquesta línia, al costat de la
presentació d’atraccions de gran qualitat inèdites a Europa, el Festival produeix exposicions, promou
conferències i actuacions fora de la carpa i dóna suport a la investigació a través de publicacions.
Conscients que un veritable Festival és molt més que “una festa major” i que ha d’aportar un pas
endavant al sector que representa, un any més, en aquesta setena edició, el Festival del Circ
engloba sota un mateix programa les diferents activitats paral·leles i actuacions de caire social i/o
pedagògic multiplicant les seves accions.
El programa té tres vessants:
· Des d’un punt de vista pedagògic, quatre funcions específiques per a públic escolar
transcorreran sota la Gran Carpa els matins dels dos primers dies del Festival. Més de 8.000
alumnes de tot Catalunya, i del sud de França, hi assisteixen preparant prèviament l’activitat a les
aules: els valors que emana el circ com la multiculturalitat, l’esforç i la superació són ben preuats
pels mestres. Ells són el públic del futur.
· Seguint l’objectiu de difondre les arts del circ com una part de la nostra cultura, la setena
edició ofereix una dotzena d‘activitats paral·leles i gratuïtes als espectacles: 2 conferències, 4
exposicions, l’edició de 3 llibres, un concert de música de circ organitzat pel Conservatori, el Concurs
d’aparadors organitzat per Girona Centre eix comercial, els càstings europeus de Cirque du Soleil,
a banda dels de caràcter social apuntades al següent punt.

· Des d’un punt de vista social, el Festival, com a actiu cultural de la ciutat, pretén que la seva
màgia arribi a tothom, a tots els ciutadans, fins i tot a aquells qui, per a les seves condicions
particulars, els és impossible desplaçar-se fins a la Gran Carpa. En aquest sentit, els artistes
del Festival enguany oferiran actuacions especials als interns de la Residència geriàtrica Maria Gay
i de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Serà durant els dies previs a l’estrena, el
19 i 21 de febrer. Les actuacions fora de la pista sempre han rebut molt bona acollida pels interns i
valorada molt positivament pel personal encarregats dels centres. A Girona, per a la coordinació de
les dues accions hi col·labora activament l’ONG Xarop Clown.
S’ha fet lliurament de 200 invitacions per a l’estrena: cent als Serveis socials de l’Ajuntament i cent
a Càritas de Girona que les distribuiran entre aquelles famílies que per la seva situació econòmica
no poden adquirir una butaca per a algun dels espectacles i també a altres col·lectius en risc
d’exclusió de la ciutat.
Una altra de les novetats d’enguany és que els espectadors tenen la possibilitat d’afegir un euro de
donació al comprar les seves entrades i que tots els infants menors de dos anys que assisteixin al
festival pagaran una entrada simbòlica d’1 euro. La suma íntegra de les dues quantitats es destinarà
enguany a Càritas Girona.
En definitiva, amb ‘Circ per a tots’ la Gran Carpa del Festival es converteix en l’epicentre d’ones
expansives que irradien tota la ciutat de la màgia del circ internacional de qualitat.
Exposicions:
Segells de Circ: filatèlia circense internacional
Col·lecció Circus Arts Foundation – Arxiu Genís Matabosch
Oficina central de Correus a Girona, Avinguda de Ramon Folch, 2
Del 9 al 28 de febrer. Inauguració oficial el dia 9 a les 13.30h
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30h. Dissabte de 9.30 a 13h.
El Circ de Joan Soler-Jové, pintures i dibuixos
Dual Gallery, Gran Via de Jaume I, 67
Del 15 de febrer al 10 de març. Inauguració oficial el dijous 15 a les 20h
Horari: de dilluns a dissabte d’11 a 13.30h i de 17 a 20h.
‘La magie du Cirque’ de Gaby Cuartero & ‘Llums de Circ’ de Conxi Molons
Médiatheque El Voló, Avenue Léon-Jean Grégory, Le Boulou (França)
Del 5 de febrer al 2 de març
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 12h i de 13.30h a 18h. Dissabte de 9 a 13h. Dilluns de
13.30h a 18h
Els artistes de la 7a edició del Festival
Vestíbul del Pavelló Mpal. d’Esports Girona-Fontajau
Del 25 al 31 de desembre 2017
Llibres:
· KERVINIO, Yvon. Figueres 2017 (fotografies). Etel (França): L’Aventure Carto, 2017. 110 pàgines,
amb format 21 x 29 cm.
· BISSAT, Thierry. 6a edició Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres (fotografies).
Matisseo, 2017. 112 pàgines, amb format 22 x 22 cm.
· BISSAT, Thierry. Festival Elefant d’Or 2017... autre approche (fotografies). Matisseo, 2017. 112
pàgines, amb format 22 x 22 cm.
Música:
Conferència / Taller
El pallasso i la música: com els pallassos han fet ús de la música al llarg de la història
a càrrec del carablanca Gensi
Dimecres, 21 de febrer a les 18h
Aula Magna de la Casa de Cultura
Organitza: Conservatori de Música Isaac Albéniz

Concert de música de circ
‘Imaginem Xostakóvitx’
amb la Banda del Conservatori i el carablanca Gensi
Diumenge, 25 de febrer a les 12h
Sala Simfónica de l’Auditori de Girona
Organitza: Conservatori de Música Isaac Albéniz
Varis:
· Emissió del segell efemèride “250 años de Circo – Girona Circus World Capital”
Divendres, 9 de febrer a les 13.30h
Oficina central de Correus a Girona, , Avinguda de Ramon Folch, 2
· Aparadors
Concurs d’aparadors decorats amb motius del Festival del Circ
Del 12 al 25 de febrer
Organitza: Girona Centre Eix Comercial
· Circ per a Tots
Actuacions d’atraccions del Festival a:
- Centre geriàtric Maria Gay
- Hospital universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Amb l’amable coordinació de Xarop Clown
Dilluns 19 i dimecres 21 de febrer
· Càstings d’acròbates de Cirque du Soleil
Dilluns, 26 de febrer Durant tot el dia sota la Gran Carpa del Festival
Organitza: Departament de càsting i desenvolupament internacional de Cirque du Soleil
Conferències / xerrades:
“Rere bambolines: els ets i uts del món del Circ”
a càrrec de Genís Matabosch, director del Festival.
Dilluns, 16 d’octubre 2017 a les 18h
Inauguració de la Setmana de la Gent Gran. Casal Sant Marc, Sant Feliu de Pallerols
“Marketing i comercialització: les produccions de Circus Arts Foundation”
En el marc del Màster de Turisme Cultural
a càrrec de Genís Matabosch, director del Festival.
Dijous, 30 de novembre 2017 a les 16h
Facultat de Lletres, Universitat de Girona

Anoteu les properes cites per a fer el seguiment de la 7a edició del Festival:

Dimarts 20 a les 12h, sota la Gran Carpa del Festival, passi de
gràfics amb l’actuació de varis números del Festival
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