
  
Davant del palau

A continuació actuació musical.

21.00 h MUTS amb col·loqui post funció

11.00 h Tallers de teatre al pavelló

Al poliesportiu

19.30 h Jocs teatrals 

20.00 h ACROBACIA MÍNIMA 

A l'explanada de la cooperativa

22.30 h Sopar de baix braç en la Plaça 

A continuació musical de la Rabosband

9 DIVENDRES 

19.30 h Inici del festival. Presentació. Inauguració de

l'exposició.

Davant de l'esglesia

 

10 DISSABTE 

21.00 h ESCLAFIT TEATRE

11 DIUMENGE
10.00 h Ruta dels rellotges (amb places limitades)



 

@festalger

 

Disseny cartell: Jordi i Àlex Albinyana

Direcció i coordinació: Mónica Gómez

Gestió de xarxes: Mónica Gómez i Joel Miñana

Suport de coordinació: Cèlia Blanquer

 
Les arts escèniques proporcionen un espai de reflexió, reivindicació,

pluralitat, vincle, passió i cultura. Aquest primera edició del Festival d’Alger

pretén ser una llavor que creixerà poc a poc amb l’esforç de tot un poble.

Som pocs si. Però tots fem per a que la nostra casa, Otos estigua oberta per

tothom. Amb aquest necessitat constant de fer i ser poble però sobretot de

gaudint de l’art i la cultura hem fet possible el Festival d’Alger. Estem apropat

una nova visió de fer i veure teatre a un entorn únic. Descentralitzant així les

propostes teatrals de les grans ciutats.

Otos esta convertint-se en una finestra oberta al món de les arts escèniques

on l’art es presenta del la forma més propera i sincera. Un intercanvi real

cultura, patrimoni i tradició. Estem segures que amb l’esforç i dedicació

aconseguirem que el que esta passant aquest primer any es multiplique

complint els seus objectius i omplin els carrers del poble edició rere edició.

Amb el suport de l’Ajuntament, dels comerços, voluntàries, les companyies i

sobretot de tots els participants estem segures de que podrem seguir amb la

realització del festival de la millor forma possible. Farem de la cultura un

espai segur com ho ha estat sempre. Seguirem endavant i recolzant l’art coma

a motor fonamental de la nostra societat. Farem cultura, farem teatre, farem

poble.

Vos proposem aquets dos dies descobrir les diferents companyies, participar

en les activitats proposades, aprendre de les diferents creacions i per sobra de

tot vos convidem a gaudir del teatre d’una forma sincera i propera.

Gràcies un cop més a totes les que esteu fent possible el festival.

Mónica Gómez

Aquesta primera edició del Festival d’Alger esta dedicada a 

Laia Merino i Juan Cabanes perquè l’art no te fi. Motors indispensables.

PRESENTACIÓ

Durant totes les actuacions s'ha de portar mascareta i

mantindre la distància de seguretat d'1,5 m



El grup aposta per l’autoproducció de

projectes i per dramatúrgies de collita

pròpia com a manera de fer més personal

l’aproximació del teatre als col·lectius que

sovint no tenen contacte amb les arts

escèniques. 

Sinopsis 

Què tenen en comú Azalais de

Porcairagues, trobairitz nascuda l’any 1146;

sor Isabel de Villena, religiosa i escriptora

valenciana del segle xv, i Rita, una youtuber
que carrega el pes de 5.000 anys d’història?

En @Rita_Trobador, Joan Nave ens

planteja un joc literari que reflecteix en el

passat la posició feminista de la nostra era

mitjançant tres dones que ens ofereixen

tres mirades en el temps que, en el fons,

són una sola veu.

·Dramatúrgia i direcció: Joan Nave

·Interpretació: Roo Castillo i Joan Nave

·Vestuari: Marc Català

·Disseny escenografia: Joan Nave

·Música: Javier Pinto

·Disseny d’il·luminació: Jordi Chicoy

·Fotografia del cartell: Raül Morillas

·Fotografia de l’espectacle: Iván Jiménez

·Vídeo: Juan Torres

·Cartell: Joan Nave

Acrobàcia Mínima és una companyia de

circ que desenvolupa disciplines circenses

com portés acrobàtics, equilibris i parada

de mans. Paral·lelament estan en un

constant desenvolupament

d´altres disciplines escèniques com la

dansa i el teatre.

Sinopsi

Seu-te! és un espectacle de circ que, a

través d'un objecte quotidià (les cadires),

explica una bella història, apostant per la

innovació i l'ús de nous llenguatges en la

creació escènica, sense abandonar la

tradició i l'arrelament. La companyia

aconsegueix crear un commovedor

conjunt circense que juga amb l'humor,

l'harmonia i la tendresa. Acrobàcies,

verticals, equilibris i participació de

públic, tot en una acurada dramatúrgia. Un

treball d'investigació que aconsegueix

atrapar l'espectador amb la seva delicada

estètica.

·Intèrprets: Natàlia Andrea i David

Consuegra

· Direcció artística: Lucas Escobedo

· Direcció tècnica acrobática: Jon Sádaba

i Guillem Fluixà

· Direcció coreogràfica: Carlos Peñalver

· Diseny de llums: Alberto Urios

· Arranjaments musicals: Iván Serrano

· Diseny de vestuari: Acrobàcia Mínima

. Diseny d'escenografia: Miguel Manzano

· Construcció d'escenografia: J. Ramón

Consuegra

· Fotografia: Rosa Ros

· Vídeo: ManoMC

Esclafit teatre
@Rita_Trobador

Acrobàcia mínima
Seu-te



MUTS és una companyia de creació teatral

que utilitza diferents llenguatges corporals,

com la dansa, l'acrobàcia o el clown per

desenvolupar noves dramatúrgies

escèniques. Establerta a Barcelona, la

companyia MUTS continua treballant per

al constant desenvolupament d'un 

 llenguatge físic, propi i característic que

permeti a l'espectador gaudir de la poètica

del moviment i la comicitat de l'acció

dramàtica.

Sinopsi

Quines són les pautes que regeixen la

nostra conducta?

Quins són els paràmetres que defineixen

les nostres accions?

Un espectacle divertit i entranyable que

mostra les peripècies de tres individus per

desenvolupar-se i relacionar-se en societat.

Reaccions que aparentment escapen de la

lògica habitual es transformen per donar

pas a noves lògiques d'acció.

·Direcció i creació: Cia. MUTS

·Interpretes: Quim Gayà, Marçal Borrella i

Claudia Martín.

·Mirada externa: Maria Garcia,

·Agraïments: Marta Domingo, Genis

Torrellas.

Lluís Graells, Pepelú Guardiola

·Producció: Cia.MUTS

MUTS
Tres en ratlla

COL·LABORA: 

Segueix-nos:

96 235 82 35
ww.otos.es
ajuntamentotos@otos.es

ORGANITZA:

 A R A I M O
L a  t e n d a
d e  M a r i

Viure a Otos

@ajuntament_otos

M E R C A T  A R T E S À
S a b o n s ,  M e l ,  O u s  i

C i s t e l l e s  d e  v í m e n s


