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SUpOrt eSpecial al Grec innOVaciÓ 
“prOGramaciÓ infantil”

cOl·labOradOrS

prOVeÏdOr Oficial

VeniU al Grec...  
amb tOta la família!  

Hi trObareU eSpectacleS  

de danSa, pallaSSOS, múSica, 

acròbateS, prOpOSteS qUe 

Utilitzen leS tecnOlOGieS  

méS nOVeS i UnS tallerS 

On petitS i GranS pOdreU 

cOnVertir-VOS en artiSteS  

de circ per Un dia.



GREC 2012 GREC 2012 GREC 2012dE l’1 Al 31 dE JUlIOl dE l’1 Al 31 dE JUlIOl dE l’1 Al 31 dE JUlIOl

 Mercat de les Flors - sala PB

5-7 de juliol; dj. 18 h, dv. i ds. 12 i 18 h; 
durada 55’; 12 €

raSpall
Pere Calders / TeaTre Nu
dIRECCIó: Víctor Borràs I Gasch 
AmB Maria herVàs I Francesc Mas
EspECtAClE En CAtAlà

Enguany fa cent anys que va néixer l’escriptor 
pere Calders i el seu món de fantasia i transgressió 
arriba a l’escenari. Actors i una pila d’objectes  
que prenen vida expliquen la història d’un nen que 
ha de donar el seu gos a la filla del jardiner i mira 
d’omplir el buit que ha deixat la seva absència.

 Mercat de les Flors - sala PB

16-18 de juliol; 18 h; durada 70’; 12 €

la nana bUnilda  
menja malSOnS 
Charly Trama TeaTre / NoNa aseNsio
dIRECCIó: nona asensio 
AmB eVa cartañà, Borja Mitjans, Paco Moreno  
I Mercè ruBí
EspECtAClE En CAtAlà

teniu malsons? doncs segur que la nana Bunilda 
us ajuda a espantar-los, perquè és una especialista 
a convertir-los... en pastissos de xocolata! però un 
mal dia perdrà l’olla i... si voleu saber com acaba 
la història, veniu a veure l’espectacle. Cada nit hi 
participarà un grup diferent de nens malalts des  
de l’hospital on s’estan.

 teatre Grec

11 de juliol; 22 h; 15-18 €

cOral cantiGa  
(50è aniVerSari)
la mar - la ToNaliTaT de l’iNfiNiT
dIRECCIó mUsICAl: joseP Prats 
dIRECCIó EsCÈnICA: iGnasi toMàs  
AmB Marta cordoMí, MaGdalena Barrera,  
Gerard siBila, GuillerMo Prats  
I alBert GuinoVart, EntRE d’AltREs

música, poesia i unes veus que semblen d’àngels. 
Amb aquests ingredients, i ben acompanyada  
del talent dels compositors Feliu Gasull  
i Albert Guinovart i els poetes Joan maragall  
i Enric Casasses, la coral dels lluïsos de Gràcia 
celebra el seu cinquantè aniversari.

 teatre Grec

28-29 de juliol; 22 h; durada 70’; 16-24 €

le Grand c
Cie Xy
AmB aBdeliazide senhadji, adrià cordoncillo-
MitjaVilla, airelle caen, anne de Buck,  
antoine thirion, aurore liotard, caroline 
leroy I eMilie Plouzennec, EntRE d’AltREs

no us penseu que aquest és un espectacle de 
circ com els altres. Ben al contrari, aquí tot és 
diferent, d’entrada, perquè és vertical. I és que les 
torres humanes són les grans protagonistes d’una 
proposta plena de dansa i música. Els intèrprets 
vénen de França però tenen ànima castellera.

 diversos esPais

5-27 de juliol; dj. i dv. 19 h; durada 50’; 18 €
l’esPeCTaCle es rePreseNTa als PuNTs següeNTs:
5-6 JUL: Centre CíviC COnvent de sant agUstí / 12-13 JUL: Centre CíviC La sedeta
19-20 JUL: Centre CíviC COtxeres de sants / 26-27 JUL: Centre CíviC sarrià

KamUyOt
ohad NahariN / iT daNsa
COREOGRAFIA: ohad naharin 
dIRECCIó: catherine allard 
AmB jernej Bizjak, ànGela Boix, Marc Borràs, 
huGo alexandre carValho I sara doMènech,  
EntRE d’AltREs

Aquesta coreografia la van fer per al públic jove 
però és tan bonica que agrada a petits i grans.
Veureu com cauen les barreres que separen públic
i ballarins en una peça que ens parla de les coses 
que tots tenim en comú. Cada setmana  
es representa en un barri diferent.

 Mercat de les Flors - sala oM

10-11 de juliol; 18 i 20 h; durada 50’; 12 €

KindUr, Vida aVentUrera  
de leS OVelleS a iSlàndia
ComPagNia TPo 
dIRECCIó: daVide Venturini I Francesco Gandi 
AmB anGelica Portioli, Valentina consoli  
I Martina GreGori
sabeu belar com les ovelles? doncs aneu 
practicant, perquè en aquest espectacle,  
que utilitza la dansa i les tecnologies digitals,  
elles són les protagonistes i ens expliquen 
històries que tenen a veure amb la natura.  
Formareu part del públic, però en aquest 
espectacle... teniu molt a dir i a fer!

 carPa Font MàGica Montjuïc

4-15 de juliol; dc.-dG. 20 h; durada 120’; 12-28 €

elS racOnS  
de la memòria
CirC CriC / TorTell PolTroNa
dIRECCIó: tortell Poltrona 
AmB tortell Poltrona, srta. titat I luara Mateu 
EspECtAClE En CAtAlà

Un dels pallassos més famosos de tot Catalunya 
celebra aquests dies el seu aniversari. I és que  
ja fa trenta-cinc anys que fa riure, i en aquest temps 
s’ha inventat tot de números divertidíssims que ara 
torna a representar perquè us ho passeu d’allò més bé.

 Pl. MarGarida XirGu

19-21 de juliol; 19 h; durada 30’; 8 €

llentieS i marabú
esCarlaTa CirCus
dIRECCIó: serGi lóPez 
AmB Bet Miralta I jordi asPa
EspECtAClE En CAtAlà

trencadors de cadenes, destrals esmolades, 
l’espetec d’un fuet... Ui, ui, ui... Això serà perillós?
no patiu, que el pitjor que us pot passar és que 
tingueu un atac de riure amb els Escarlata Circus, 
una companyia amb vint-i-cinc anys de vida  
que enguany debuta a Barcelona.

 carPa Font MàGica Montjuïc

17-22 de juliol; 7,5-15 €

tallerS de circ 
CirCulaNT, CirC eN movimeNT!
El papa, la mama, la tieta, els vostres germans  
i germanes... segur que tots ells, i també vosaltres, 
teniu més aptituds per al circ del que us pensàveu. 
Comproveu-ho en uns tallers familiars en què  
els artistes us mostraran tot el que saben fer,  
i després us ensenyaran els secrets del seu art. 
Reserves i més informació a: www.circulant.cat 

inForMació  
i Venda d’entrades

tiquet raMBles
Palau de la Virreina
Rambla, 99
Horari: de dilluns a diumenges, de 10 a 20.30 h
Informació: 93 316 10 00
Taquilles: 93 316 11 11

WeB del Grec 2012 FestiVal  
de Barcelona
www. bcn.cat/grec

010 Barcelona inForMació
De dilluns a diumenge, 24 hores 
(0,46 €, establiment de trucada; 0,06 €/min, 
tarifat per segons, IVA inclòs).  

telentrada
Telèfon: 902 10 12 12
Internet: www.telentrada.com
Oficines de CatalunyaCaixa
Horari: de dilluns a divendres, de 8.15 a 14.30 h
Diagonal: c/ Aribau, 212
Gal·la Placídia: pl. Gal·la Placídia, 22
La Pedrera: c/ Provenca, 296-298

ticketMaster
www.ticketmaster.es

taquilles dels esPais d’actuació
Una hora abans de comencar l’espectacle

Al telèfon 93 316 10 00 us informaran  
i us aconsellaran sobre l’accessibilitat  
als espais.

Missatges de text curt al telèfon  
93 317 14 16

consulteu descoMPtes,  
condicions i excePcions
www.bcn.cat/grec

restaurant del teatre Grec
Restaurant & Casual menus  
& Cocktail Gastrobar
Informació i reserves: 
grecrestaurant@casanovascatering.com 
i tel. 658 954 201 (de 10 a 19 h)


