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ALTRES ACTIVITATS
MONISTROL DE CALDERS
“Capturar l’alè”

De dissabte 25/06 a diumenge 17/07 a “Cal Ros” Espai d’Art
Exposició de fotografies de Jesús Martínez Atienza, propietat del
MAE (Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques) de
l’Institut del Teatre.
Obert durant el Festival els dissabtes i diumenges de 18 a 21 hores.
Podeu sol·licitar visites de grups en altres dies i horaris a
culturamonistrol@gmail.com.
Inauguració el 25/06 a les 12:30.
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CALDERS

“Taller de cartó pedra”

El curset de 16,5 hores, impartit per Carles Cañellas al taller de l’Espai Animacions va dividit en 11 sessions de 90 minuts, on s’ensenyaran i practicaran els processos necessaris per construir formes amb
aquest material. La proposta és fer una màscara o mitja màscara,
que cada alumne dissenyarà i modelarà en fang, per fer-ne després
el motlle en guix i la còpia en cartó pedra, que es quedarà cadascú.
Obert a professionals i a afeccionats. Prèvia inscripció pels 11 dies
abans del 24/06 al tel. 938 309 006 o a info@animacions.org fins
arribar al límit de 10-12 alumnes. Edat mínima 16 anys. Cost amb materials i assegurança obligatòria
inclosos 90€. Socis d’UNIMA Catalunya 80€.
Eines de modelar, pintures plàstiques i complements de la màscara ho ha de portar cadascú.
· De dilluns 27/06 a divendres 01/07 i de 19:00 - 20:30 hores 1a part: Modelatge en fang i motlle de
guix.
· De dilluns 04/07 a dimecres 06/07 i de 19:00 - 20:30 hores 2a part: Neteja i preparació del motlle.
Col·locació de les diverses capes de cartó. Assecat.
· De dilluns 11/07 a dimecres 13/07 i de 19:00 - 20:30 hores 3a part: Extracció de la còpia en cartó.
Assecat i primers acabats. Polit, pintat i acabats finals de la màscara.

“Exposició de titelles de la Col·lecció Herta Frankel“
Dissabte 02/07 de 20:00 a 23:00 hores al Vestíbul del Centre Cívic
exposició de cinc titelles de tija de la sèrie “El País de la Fantasía”
d’Herta Frankel, creats el 1969 per l’artista txec Zdenek Podhursky i
restaurats al Marionetarium, que foren mítics en el seu temps.
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CASTELLCIR

El Festival de Teatre de Titelles del Moianès el promou i organitza l’Espai Animacions (Centre d’Iniciatives Titellaires) amb
suport i en coordinació amb les Institucions, essent l’únic de declarat àmbit comarcal al Principat. Arribem a la 6a edició,
superant entrebancs de tota mena, gràcies
a la perseverança d’en Carles i na Susanna
-els titellaires de Calders- i al recolzament
de públic i d’Institucions, evidenciant com
en aquests anys el Festival ha arrelat al
territori, s’ha guanyat el crèdit i l’estima de
la professió i ha consolidat una audiència
cada cop més nombrosa provinent de la
comarca i d’arreu.
El 6è FTM es desenvoluparà durant 24
dies, de divendres 24 de juny a diumenge
17 de juliol 2022, amb activitats centrades
sobretot en cap de setmana, desplaçant-se
successivament i per aquest ordre, per les
7 seus adherides enguany: l’Estany, Monistrol de Calders, Calders, Castellcir, Sant
Quirze Safaja, Moià i Castellterçol.
El programa presenta 15 espectacles, 2 exposicions, 1 curs i 1 taller que es distribueixen així: l’Estany 2 espectacles, Monistrol
de Calders 2 espectacles i 1 exposició,
Calders 3 espectacles i 1 petita exposició,
Castellcir 2 espectacles i 1 taller, Sant Quirze Safaja 2 espectacles, Moià 2 espectacles
i Castellterçol 2 espectacles. I per primer
cop i a la seva seu, l’Espai Animacions
de Calders acollirà durant el Festival un
curs de 16,5 hores, dividit en 11 sessions
de 90’/dia. Essent en conjunt un Festival
extraordinari tant per la durada, com pel
nombre d’activitats programades que com
sempre, van adreçades als públics infantil,
familiar, jove i adult. Sí, també jove i adult!

Feu córrer la veu. Com cada any venen un
munt d’artistes d’acreditada vàlua, disposats a fer-nos emocionar, riure, xalar de
valent. I no us limiteu a veure els espectacles que fem en un poble. Fem comarca!
Seguiu-nos pels 7 municipis del Moianès
que hi participen aquest 2022.
Us hi esperem!

L’ESTANY
MONISTROL DE CALDERS
CALDERS
CASTELLCIR
SANT QUIRZE SAFAJA
MOIÀ
CASTELLTERÇOL

+Info i actualitat sobre possibles canvis, entrades, etc.

www.animacions.org

TOTES LES REPRESENTACIONS A L’EXTERIOR DISPOSEN D’UN ESPAI ALTERNATIU COBERT A PROP PER
ALLÒ DE LA PLUJA.

Amb el suport de:

“taller d’ombres”
Divendres 08/07 de 19:15 a 20:00 hores al Casal Municipal, impartit
per Kerstin Von Porat
Després de l’espectacle d’ombres d’Animamundi i obert a tothom, a
partir dels 6 anys.
Una sala a les fosques, una pantalla davant, un focus darrere la pantalla que projecta llum i entre la pantalla i el focus... siluetes en blanc
i negre i en color, objectes, textures, plantes, aigua, mans, cossos,
veus, música, esclats de color... És difícil no deixar-se arrossegar per
la màgia de les ombres!

Del 24 dE juny
al 17 de JULIOL
de 2022

espectacles
L’ESTANY
Divendres 24/06 / 19:00 – Itinerant pel centre urbà amb sortida des del cinema

Dissabte 02/07 / 22:00 / Centre Cívic
09 CIA. DE MARIONETES HERTA FRANKEL. “Pallassos de fusta”

01 TXO TEATRE DE TITELLES “Evaristo & Cia.”
Evaristo, personatge intrèpid i simpàtic, recorre els carrers de la ciutat a ritme de
Heavy Metal sobre la seva reciclada moto plena d’artefactes i inesperats mecanismes. Des de la seva aparició causa sorpresa entre els vianants que astorats i
incrèduls responen a les seves salutacions i picades d’ullet.
Espectacle itinerant que ens delecta durant el seu pas, fent-nos riure i viure un
món de fantasia.
Durada: 45’ / Edat: Tot públic / Tècnica: Titella mecànic

Divendres 24/06 / 22:00 / Aparcament Carrer Dr. Vilardell
02 CIA. JORDI BERTRAN “Poemes Visuals”
Reposem un cop més aquest espectacle, pel gran èxit que va tenir en altres
edicions del Festival.
A l’escenari prenen vida un conjunt de lletres construïdes amb senzillesa, que requereixen de gran mestria per aconseguir que, amb la seva manipulació, el gest es
transformi en vers i el vers en emoció. Un espectacle visual en el que la música en
viu, el moviment, els petits conflictes i la poètica del gest són els fils que cohesionen un espectacle de gran nivell, reconegut internacionalment.
Durada: 60’ / Edat: Públic familiar, jove i adult / Tècnica: Titella de tija

MONISTROL DE CALDERS
Dissabte 25/06 / 19:00 / Plaça de l’Església
04 BINIXIFLAT TEATRE DE TITELLES “Rita, la Rínxols i els tres ossos”
Els núvols, rossos i blaus, ens porten a la caseta del bosc. Qui hi viu en aquella
caseta misteriosa? Com és que hi han tres plats, tres cadires, tres gots, tres llits?
Uns grans, uns petits i els altres mitjans. I aquelles rates, què hi fan a la teulada? Ai
si ve el gat! La rínxols té por dels ossos, no hi parla… I si per fi parlessin? Què es
dirien? Una adaptació del conte clàssic anglès Rínxols d’Or i els tres ossos.
Durada: 55’ / Edat: +2 anys / Tècnica: Titelles de tija superior

Monsieur Loyal, convoca sobre la pista les cascades d’alegria d’uns vells
pallassos de fusta. Els peixos pallasso ens condueixen a una altra dimensió,
convertint-se en els mítics Fratellini, Antonet, Grock, Rivel i Popov. Celofán és el
seu tramoista i Marcelo acudeix a la cita amb la seva ombrel·la. La màgia i
l’il·lusionisme de Chand Pasha ens transportaran a l’Orient Llunyà.

Explicarem contes molt curiosos i divertits que parlen de culs, caques, pets i
pipins. Coneixerem el que li va passar en Jaumet el dia que es va llevar i no
tenia cul. Sabrem perquè un ocell volia fer un canvi d’allò més sorprenent.
Viurem de prop les aventures d’un altre ocell que serà salvat per una vaca i
fins i tot, ens assabentarem d’un secret molt ben guardat per les muntanyes.

Durada: 50’ / Edat: Tot públic +2 anys / Tècnica: Titelles de tija.

Durada: 40’ / Edat: +4 anys / Tècnica: Titelles tècnica mixta

Diumenge 03/07 / 19:00 / Plaça Major
10 ROCAMORA TEATRE “Cercant el Sol”
Adaptació d’un conte xinès, on un gegant ha de recórrer la meitat del país a la
recerca del Sol, robat per un grup de dimonis i amagat en una cova sota el mar.
Cercant el Sol parla del Dret a l’Alimentació i la Sobirania Alimentària, del dret
dels pobles a produir de forma sostenible els aliments que vulguin consumir.
Coproduït amb Binixiflat Teatre de Titelles en col·laboració amb la O.N.G.D.
“Justícia Alimentària” VSF-Vetermón.

Aquest és un espectacle que recrea l’existència d’un cosmos imaginari per parlar
del naixement, la mort i en certa manera del sentit de la vida, sempre d’una
manera lúdica i jugant a partir de situacions inversemblants.
Durada: 55’ / Edat: +5 anys / Tècnica: Ombres

CALDERS
Dissabte 02/07 / 19:00 / Plaça Major
07 FARRÉS BROTHERS & CIA “Operació A.V.I.”
És sabut de tothom que els protagonistes dels contes tradicionals posseeixen el do
de l’eterna joventut: Malgrat el pas dels segles, la Caputxeta, el Patufet, el Flautista
i tota la resta mai no moren, mai es fan vells. Per estranyes circumstàncies, però,
han estat objecte d’un terrible experiment i han envellit de cop. L’Operació A.V.I.
consistirà en un llarg viatge i un reguitzell de peripècies per recuperar la joventut.
D’aquesta manera els avis, els de debò, podran seguir explicant els contes i no
cauran en l’oblit. Ni els avis, ni els contes.
Durada: 60’ / Edat: Tot públic / Tècnica: Titelles tècnica mixta

MOIÀ
Dijous 14/07 / 19:00 / Espai Cultural “Les Faixes”
16 CACAUET TEATRE “Llegendes de bèsties i valentes”
Una llegenda popular amb una bèstia com un drac que és molestada al seu
cau. “Per damunt del riu Ter n’hi ha una pollancreda; n’hi ha un serpent molt
gros, esgarrifós de veure. Si no ho creieu, diu que ho aneu a veure, i ho
trobareu… com diu la cançó“. I una segona història on gaudirem de les
aventures de la donzella Mariana i el cavaller Ferran Farigola. Una noia
espavilada i un cavaller sense espasa i amb moltes ganes de cantar on amb
enginy i cançons se’n surten de tots els tràngols.
Durada: 40’ / Edat: +3 anys / Tècnica: Titelles tècniques diverses i música
en viu

Durada: 60’ / Edat: Tot públic / Tècnica: Titelles de tija superior

CASTELLCIR
Dijous 07/07 / 19:00 / Plaça de l’Era
11 ROCAMORA TEATRE “Solista”
Set històries divertides, poètiques, sorprenents, representades amb sis titelles de
fil diferents; un a la volta, però amb un esperit comú: la versemblança de vida
pròpia dels ninots. L’actor i animador de les marionetes actua, juga amb elles en
escena. De vegades hi intervé directament, per voluntat pròpia o perquè s’hi veu
forçat per la situació, en altres “desapareix” en centrar tota l’atenció en el titella.
Guardó a la Millor Animació de Titelles al “11th. World Festival of Puppet Art
2007” de Praga. Txèquia.
Durada: 60’ / Edat: Tot públic / Tècnica: Titella de fil

Divendres 08/07 / 18:30 / Casal
Diumenge 26/06 / 19:00 / Sala Petita
05 CIA MERCÈ FRAMIS TEATRE D’OMBRES “Pols d’estrelles o de com Nawal va decidir néixer”

Diumenge 10/07 / 12:30 / Parc de l’Aigua
15 ASSUMPTA MERCADER. “El cul d’en Jaumet i altres contes”

12 ANIMAMUNDI “El porquet que volia veure el món des de dalt”
Aquesta és la història d’un porquet que té un somni dins el cor: Vol aprendre a
volar, des de ben amunt vol veure el món! I és per això que un dia s’escapa. Fora
la reixa nous destins l’esperen. Llum de lluna, roures i pins, i un petit i esvelt
camí. L’udol de llop ressona a la nit… auuuu!!!
Durada: 40’ / Edat: +3 anys / Tècnica: Ombres

SANT QUIRZE SAFAJA
Dissabte 09/07 / 19:00 / Parc de l’Aigua
14 ROCAMORA TEATRE “Jugues? o la meravella de jugar, fent volar la imaginació”
Des de la primera escena els actors titellaires ens conviden a jugar, a deixar-nos
anar i a entrar amb ells en un joc escènic, on els objectes que tenen a l’abast,
prenen vida i es transformen per art de la nostra imaginació. Amb uns quants llapis,
quatre fulls de paper, quatre formes, quatre guants i una mica de paper Pinotxo,
juguem amb ells “a fer veure que…”. Creen personatges i amb aquests representen sorprenents i divertides historietes amb ben poca cosa, perquè no necessitem
res més si fem rutllar el magí, que és el fil amb el que cosim tot el joc lliure.
Durada: 40’ / Edat: +2 anys / Tècnica: Teatre d’Objectes

Divendres 15/07 / 19:00 / Espai Cultural “Les Faixes”
17 aSSUMPTA MERCADER. “Per què”
Saber el perquè de les coses ens fa més savis i més lliures. En aquesta sessió
de contes ens preguntarem la raó de moltes coses i explicarem el perquè
d’altres. Coneixerem la Lily, una nena que no para de preguntar. Entre tots
explicarem “marecrits”, una preciosa història de Jutta Bauer que ens ensenya
que sempre és millor no escridassar. I sabrem què li va passar a la Carmeta,
una nena gandula, golafre i molt, molt mentidera.
Durada: 40’ / Edat: +4 anys / Tècnica: Titelles tècnica mixta

CASTELLTERÇOL
Dissabte 16/07 / 21:30 / Espai Escènic “El Centru”
18 FARRÉS BROTHERS & CIA. “Quanta, quanta guerra…”
Adaptació de la novel·la de Mercè Rodoreda. Parla de la necessitat universal de
volar del niu i conèixer món. Meravelloses paraules escrites fa quaranta anys,
dites per un noi d’avui. Quan ets jove allà fora hi ha la guerra. I a casa tot és
feixuc i fa pudor de resclosit. Allà fora hi ha la llibertat i tot és aire fresc. Adrià
Guinart decideix fugir per anar a la guerra. La guerra és atracció per allò
desconegut, és conèixer món, és descobrir l’amor i el sexe, però també la
responsabilitat, l’ambició o la maldat, parcel·les d’un món adult que li
provoquen rebuig.
Durada: 65’ / Edat: Per a joves (+15) i adults

Diumenge 17/07 / 19:00 / “El Centru”
19 L’ESTAQUIROT “En Jan Totlifan”
En Jan és un nen que de petit a casa li feien tot, així que no li calia aprendre a
fer res si no volia… Quan es va fer gran va tenir un ajudant, en Nicolau, que
també li feia tot. Però un dia, quan en Nicolau va tenir prou diners, va dir-li que
se’n volia anar a viure tranquil a les Illes Verdes. En Jan no sabia viure sense
ajuda: ni vestir-se, ni cordar-se les sabates, ni tan sols de menjar-se la sopa
era capaç!
Durada: 55’ / Edat: Tot públic +2 anys / Tècnica: Titelles tècniques mixtes

