Centre Cultural
La Casa Elizalde

17 de novembre

ARTS
ESCÈNIQUES

Orientación Colectiva Loli – teatre
Intèrprets: Xavier Palomino, Núria Planes i Agnès Jabbour

MAPA

Un espectacle contra la cultura de la homofòbia que neix de la necessitat de rebentar el silenci, el tabú, la vergonya, la culpa, l’estigma de classe social, la por i l’autocensura. És la història d’un
adolescent nascut en un barri de la perifèria de Barcelona als anys
noranta que, abans de ser homosexual, ja era homòfob.

QUE DU BONHEUR
24 de novembre
Cia. Man Drake / Tomeu Vergés – dansa performance
Intèrpret: Sandrine Maisonneuve

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 exercir 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.
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.

Al ritme d’un metrònom, una dona es desplaça repetint i transformant un seguit de gestos quotidians. Presonera d’un ritme implacable; en part imposat per la societat i en part, per la imatge que
s’imposa ella a ella mateixa.
En el marc del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones
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

#lacasaelizalde

Portada: HIdrática de la Cia. El Cruce

De setembre a novembre de 2022

La Casa Elizalde

PERSONAS ESCANDALOSAS QUE NO CABEN EN EL
MUNDO

ARTS ESCÈNIQUES

Dijous a les 19.30 h

AVIAT SERÀ AVIAT [WORK IN PROGRESS DE LATUNG
LA LA EN DANSA]

SOLO

HOP A ELIZALDE

13 d’octubre

27 d’octubre

Roi Borrallas – pallasso, objectes i màscares

Diferents companyies – danses urbanes

Creació i interpretació: Roi Borrallas

Creació i interpretació: Alina Sokulska, Diego Garrido, Júlia Miralles,
Raquel Rodríguez i Paula Sánchez

29 de setembre
David Ymbernon – poesia, dansa i música en directe
Intèrprets: David Ymbernon · poesia visual i dansa, Xavi Lloses ·
músic

Què passa quan un pallasso es queda tot sol, sense el públic? És darrere les cortines on es barreja la persona i el personatge, on es desdibuixa la línia que els separa. Passin i vegin la intimitat d’aquest artista,
com es defensa de la soledat i la rutina amb imaginació i humor.

HIDRÁTICA
20 d’octubre
Cia. El Cruce – teatre físic, circ i manipulació d’objectes

El David Ymbernon porta anys passejant pels terrenys de la Poesia
Visual amb els seus Latung La Las. Ara va un pas més enllà introduint
la dansa en el seu univers oníric. I això serà Latung La La en dansa,
una nova proposta en la què parla de les experiències vitals des de
la infantesa al present. Veniu a conèixer-ne el procés de creació per
mitjà d’un recital de poesia ad hoc.

El Hop Festival, tot un referent del seu gènere, torna per mostrar-nos dos solos i un trio: Magura, Nunca Bailaré Solo i Formicaio.
Tres mons i tres imaginaris diferents de cinc artistes que porten les
danses urbanes a l’àmbit de la creació escènica.

LLUM PROFUNDA
3 de novembre

Interpretació: Nicoletta Battaglia

Mariona Forteza – teatre documental i música en directe

La peça es construeix a través de diferents escenes que, de forma
subtil, parlen de la relació entre l’humà i l’aigua. Un personatge atemporal en una habitació surrealista, una dona o un ocell, la purificació
o la set, la lleugeresa o el que és feixuc. S’hi plantegen solucions
pràctiques i escenes oníriques, somnis d’aigua amiga.

Un reportatge musical escenificat per explicar-nos una història
insòlita i encara poc coneguda avui en dia: la de la relació entre el
beatle George Harrison i el savi orientalista mallorquí, Joan Mascaró i Fornés. Amb una posada d’escena senzilla i elegant, Forteza ens explica la peripècia humana d’aquests dos personatges,
amb les seves virtuts i contradiccions.

Creació i interpretació: Mariona Forteza

