FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSES D’ANDORRA

14, 15 i 16 D’OCTUBRE 2021

Oihulari Klown
Sex o no sex
Dijous 14 d’octubre

TEATRE COMUNAL D’ANDORRA LA VELLA, 20 H
ENTRADA 10 €

Guió i direcció: Virginia Imaz Quijera
Ajudant de direcció: José Carmelo Muñoz Conde
Clown: Virginia Imaz Quijera

+15

Virginia Imaz ens presenta en clau d'humor i tendresa, un cop més, gràcies al
joc clown, qüestions com la regla, la masturbació, la complicada relació amb el
propi cos, el primer petó, el coit, l'orgasme... en resum, l'assignatura pendent del
plaer sense culpa. Es tracta d'una proposta lúdica que pren com a referent els
nostres hàbits -o la manca d'ells- amb relació al sexe i, com és habitual en totes
les creacions de Oihulari Klown, ho fa des d'una perspectiva de gènere.

Gardi Hutter
La costurera
Divendres 15 d’octubre

TEATRE COMUNAL D’ANDORRA LA VELLA, 20 H
ENTRADA 10 €

Direcció: Michael Vogel (Família Flöz)
Artista: Gardi Hutter

+8

És amb Jeanne, la bugadera, que Gardi Hutter ha començat la seva carrera.
Ha continuat l’ascensió amb la Secretària i s'ha trobat a continuació, sota
l'escena amb la desbrossadora.
Ara és una taula de modista que esdevé el seu nou univers. Un cop d'ull a través
del forat d'una botonera basta: el fil de la seva història es desenrotlla al voltant de
rotllos de teixits.
Els maniquins de costura continuen la seva ronda. L'abisme s'obre en la caixa de
costura. Amb totes aquestes bobines, el destí pot molt bé perdre el fil.
Gira al voltant de la finitud de l’ésser i la infinitat del joc.
Amb l’art del pallasso, atemporal...

Cia. Pepa Plana
Si tu te’n vas
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Dissabte 16 d’octubre

TEATRE COMUNAL D’ANDORRA LA VELLA, 20 H
ENTRADA 10 €

Direcció: Pepa Plana i Nan Valentí
Pallassa Augusta: Pepa Plana
Pallassa Blanca: Nan Valentí
Pallassa Contra Augusta: Lola González
Il·luminació: Yuri Plana
Música: Lluís Cartes

+8

Una finestra, una llum. Una altra finestra, un quotidià. Una altra finestra, un edifici
des d’on tres dones ens parlen d’un no poder parar.
Tot s’ensorra, es trenca, la maleïda guerra eterna!
Tres pallasses que es troben en aquest camí de l’èxode antic per recrear el món i
tornar-nos el plaer de riure de les coses més petites, però posant el dit a la nafra
quan les coses ens molesten.
Viuen en les històries que s’han explicat als contes i utilitzen números de
pallassos antics per reafirmar la voluntat femenina de ser còmiques.
Tres heroïnes oblidades que ens expliquen la seva història amb la voluntat de
riure i fer riure per viure en la nostra memòria.

Clara del ruste

pallasses
a la llacuna

ClarEva
Divendres 15 d’octubre

SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURA LA LLACUNA, 22 H
ENTRADA 5 €

Interpretació i autoria: Clara del Ruste
Codirecció: Jango Edwards

+15

Espectacle amb música clàssica, clown i teatre. Reivindicació de les Clares al
llarg de la història i la força creativa de l'Eva, la primera dona, en totes les dones.

Cristina Solé

pallasses
a la llacuna

Weet Floor
Dissabte 16 d’octubre

SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURA LA LLACUNA, 22 H
ENTRADA 5 €

Direcció: Miner Montell
Artista: Cristina Solé Freixa
Assessorament artístic: Jordi Magdaleno (Cia La Tal)

TP

L’espectacle és a punt de començar. El festival ha contractat les serveis de
l’empresa Wet Floor, amb més de 30 anys d’experiència.
Una dona de la brigada de neteja és l’encarregada de condicionar l’escenari.
Una tasca senzilla, que es convertirà en missió impossible abocada al desastre.

Venda d’entrades:
andorralavella.ad/entrades
Àrea de Cultura, Centre Cultural La Llacuna
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4. Tel. 730 037
Oficina de Turisme d’Andorra la Vella
Plaça de la Rotonda, s/n
Taquilla de l’espai d’actuació des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle:
Teatre Comunal
d’Andorra la Vella
C/ Antic carrer major, 24

Sala d’actes del Centre Cultural
La Llacuna
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4

No cal que imprimeixis l’entrada, pots presentar-la al mòbil.
ES DEMANA MÀXIMA PUNTUALITAT
Un cop començat l’espectacle no es permetrà l’accés a la sala.

COVID-19
És obligatori l’ús de la mascareta.
Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’entrada del teatre.
Avança l’arribada per evitar les aglomeracions.
Respecta en tot moment la distància de seguretat.
L’entrada i sortida de la sala es realitzarà de forma ordenada.
Si us plau, segueix les indicacions del personal de sala.
Es realitzarà la desinfecció de la sala abans i de cada funció.

D.L. AND.270-2021

IL·LUSTRACIÓ: SABALA

