Centre Cultural
La Casa Elizalde

16 de juny
José Luis Redondo – circ

ARTS
ESCÈNIQUES

Creació i interpretació: José Luis Redondo

MAPA

ADREÇA

HORARI DEL CENTRE

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90

De dilluns a divendres

casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com
casaelizalde
casaelizalde
casaelizalde

de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5

Provença
Passeig de Gràcia
7, 22, 24, 39,

47, B-24, H10 i V17

C. Bruc amb C. Aragó

Equipament parcialment accessible
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments,
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.

“Si tot quadra, us deixaré de quadres.” Això ens diu Redondo, que
planteja una situació còmica amb desequilibris i equilibris , ampolles de vidre, ball, habilitats i accions maldestres. Un espectacle de
circ amb text i sense música en directe, per a tots els públics. Una
reivindicació del gaudi en escena i també de l’humor com a arma
de comunicació massiva, de destrucció de prejudicis i de construcció de llibertats.

L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona, calaixdecultura@calaixdecultura.cat.
Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.

Aquest espectacle es representarà al pati de La Casa Elizalde

Entrada gratuïta. Aforament limitat.

S’aplicarà la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats
sanitàries indiquin en cada moment.
Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon al 93 488 05 90.
No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.

Districte de
l’Eixample

bcn.cat/cccasaelizalde

Portada: Guaret / Fotògraf: Pascal Proteau

Maig i juny de 2022

La Casa Elizalde

ARRIBA!!!

ARTS ESCÈNIQUES

Dijous a les 20 h

MUTA I ALTRES HISTÒRIES
5 de maig

FAKING AUDITION
19 de maig

CONTEMPLANT HOWL: LES MILLORS MENTS DE LA
MEVA GENERACIÓ

Col·lectiu #H2O – dansa teatre

9 de juny

Creació i interpretació: Helena Canas, Omar Puga, Olga Lladó

Matrimonio Moukhles & Sentís – teatre
Interpretació: Joan Sentís · actor, Guillem Codern i Cesc Morell ·
músics en directe

FRE3 BODIES – dansa contemporània
Intèrprets: 15 ballarines de FRE3 BODIES i la cia. convidada DROP

FRE3 BODIES torna per presentar el seu site-specific i la seva creació de carrer, aquest any a càrrec d’Ombline Huvelle i Nadine Gerspacher. Explotant la talentosa fisicalitat i captant la teatralitat de les
intèrprets, les dues creadores envairan el pati de la Casa Elizalde
per convertir-lo un cop més en un escenari on tot és possible.

GUARET

Una crítica social sobre els diferents tipus d’assetjament psicològic
en les arts escèniques: abús de poder, manipulació, etc. Una peça
que busca reflexionar sobre el que significa exposar-se al món del
càsting, el fet de sentir-se jutjat una vegada i una altra. Inspirada en
històries verídiques de testimonis que es van relacionant a través de
tres personatges.

MISERIA

12 de maig

2 de juny

Colectivo Banana-Ros – teatre

Sala Fènix – teatre

Intèrprets: Pedro Mas i Joana Castell

Un viatge teatral a la recerca de la identitat del protagonista, acompanyat en escena per la dramaturga de l’obra. En aquest viatge és
possible ballar Elvis Presley, fer un trempó, enfrontar-se als fantasmes familiars, gaudir de la força de la poesia d’en Damià Huguet,
riure’s dels coales i expiar malsons turístics.
Espectacle guanyador del Premi Ciutat de Palma 2020 a les Arts
Escèniques

Intèrpret: Felipe Cabezas

Escrita per Queralt Riera i dirigida per Sergi Pompermayer. Barcelona, amb el seu paisatge marí i urbà, pot ser un paradís i també pot
ser l’infern. La misèria és com un desert que avança implacable i erosiona la vida de tothom. Aquesta peça és la crònica d’un suïcidi. Un
cant a la vida i a l’amor, però sobretot una crítica social aguda i fina.

A partir d’entrevistes, poemes, diaris i cançons d’Allen Ginsberg.
Un espectacle de creació multidisciplinar que té com a epicentre
l’escenificació del poema Howl d’Allen Ginsberg i tot l’univers de
l’escriptor nord-americà impulsor de la Beat Generation. Una proposta híbrida a cavall entre la performance, el concert de música
en viu i el teatre documental.

