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mil
maneres de
compartir!

COR RURAL
ÀNIMA COSMOPOLITA!
L’any 2020 vam estrenar a Alcoletge el Festival Mil Maneres, en unes circumstàncies
molt complicades en les quals iniciar un nou festival era una heroïcitat. El repte es
va superar i des de l’Ajuntament d’Alcoletge n’estem molt orgullosos. Però la nostra aposta cultural és consolidar aquest festival, amb cor rural i ànima cosmopolita,
per tal que esdevingui un referent en la programació cultural de les terres de
ponent. Per tant, ens fa una especial il·lusió presentar aquesta segona edició, com
un pas més en aquest objectiu, aquest any amb el tema Mil Maneres de compartir i
la dansa com a art escènica destacada.
Continuarem amb totes les mesures de seguretat necessàries que la situació de
la pandèmia requereix, continuarem amb els tallers a l’Escola Municipal i sobretot fa
temps que des de l’organització s’està treballant en una programació de qualitat
pensada per a un públic familiar. Agraïm la feina de l’equip que l’organitza, persones
del nostre municipi, que han pensat el concepte, preparat la programació, fet el disseny i han organitzat els espais i coordinaran la part tècnica. També comptem amb
el suport de persones que ajudaran en el control dels espais i en la venda d’objectes del festival i d’altres que faran fotografies durant tot el festival.
Com a tot projecte ambiciós, es necessita una feina d’equip, i en aquest cas tenim
la sort de comptar amb un grup de persones implicades que hi han dedicat i dediquen el seu temps i el seu talent en aconseguir aquest nou repte. Persones que
creuen en la cultura i en el festival, el seu festival, el nostre.
Entre tots hem d’ajudar que la cultura sigui al lloc que li correspon, hem de retornar
al sector de les arts tot allò que ens ha donat. Nosaltres apostem per la cultura,
i vosaltres?
M. Lluïsa Prat Boneta
Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoletge.
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2021
DIA

ARTISTA

ESPECTACLE

HORA

ESPAI

23

ALUMNES 6è/ LAMAJARA

Labranza Kids

18.00

Pista

23

GUGA & SILVIA

Here we go!

19.00

Amfiteatre

23

CIA. MADUIXA

Mulïer

20.30

Pavelló

24

CIA. MADUIXA

LÙ

10.30 i 11.30

Pavelló

24

LA TAL

Carillo

12.30

Amfiteatre

24

ALUMNES 6è/ LAMAJARA

Labranza Kids

17.30

Pista

24

ELÉCTRICO 28

Full house

18.30

Amfiteatre

24

RHUM & CIA.

Gran reserva

20.00

Pavelló

25

INSPIRA TEATRE

KL’AA, la teva cançó

11.00

Pavelló

25

LALI BeGOOD

Futur Oh!

12.15

Amfiteatre

25

LA BALDUFA

La faula de l’esquirol

17.30

Pavelló

25

LA TRÓCOLA

Emportats

19.00

Amfiteatre

ESCOLA
EN DANSA!
Durant la setmana del festival es realitzaran diferents tallers a l’escola d’Alcoletge
de dansa amb exercicis corporals, experimentant amb el moviment i l’espai a
través de la música, acompanyats per
professores de dansa.
Dels dies 19 al 23 d’abril
Dansa
Tallers exclusius per als alumnes de l’escola

COLECTIVO
LAMAJARA
Labranza kids

Els alumnes de 6è de l’escola Mare de Déu del
Carme d’Alcoletge participaran en una activitat
l’objectiu principal de la qual és connectar amb
el món rural mitjançant la dansa. Labranza Kids
ofereix als seus participants la possibilitat de
conèixer d’una manera experimental el procés
creatiu d’un espectacle de dansa, acompanyats
per coreògrafs i ballarins del Colectivo Lamajara.
El resultat del treball realitzat durant tota la
setmana es representarà en directe durant els
dies del festival.
Divendres 23 a les 18.00 h
Dissabte 24 a les 17.30 h
Espai Pista
Durada: 20’
De 0 a 100 anys / dansa
Espectacle gratuït amb reserva

GUGA
& SILVIA
Here we go!

Un espectacle que barreja circ, humor,
elegància, creativitat i, tot s’ha de dir, el
glamur que mai no ha minvat de l’època
daurada d’aquests peculiars personatges
de circ old-fashioned.
Divendres 23 a les 19.00 h
Espai Amfiteatre
Durada: 30’
De 4 a 100 anys / circ
Preu: 2 €

CIA. MADUIXA
Mulïer
És un espectacle de dansa sobre xanques interpretat per cinc ballarines que,
amb la figura de la dona com a punt de
partida, investiga els límits físics de la
dansa i de l’equilibri, del moviment i de
la poesia i de la força i les emocions.
Premis:
2018 PREMIS ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES/
Millor ballarina, millor composició musical, millor
direcció coreogràfica i millor espectacle de carrer.
2017 PREMI MOSTRA ALCOI/ Millor espectacle.
2017 PREMIS MAX/ Millor espectacle de carrer i
millor composició musical.
2017 PREMI UMORE AZOKA/ Millor espectacle.
2016 PREMI MORITZ/ Millor estrena Fira de Tàrrega.

Divendres 23 a les 20.30 h
Espai Pavelló
Durada: 60’
De 3 a 100 anys / dansa
Preu: 5 €

CIA. LÙMADUIXA
Les protagonistes d’aquesta història viuen
en un lloc rodejat de terra i de pobresa.
Treballen al camp sense descans i per a sobreviure han convertit el treball en un joc.
Aquest espectacle parla sobre el poder de la
creativitat i la imaginació com a forma d’evasió davant la crueltat i la duresa de la vida.
LÙ, que significa camí en xinès tradicional,
combina la dansa, l’ingeni i l’audiovisual.
Premis:
2020 PREMIS ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES/ Millor
espectacle familiar.
2020 PREMI FETEN/ Millor espectacle.
2019 PREMI MOSTRA ALCOI/ Millor espectacle familiar.

Dissabte 24 a les 10.30 h i les 11.30 h
Espai Pavelló
Durada: 40’
De 3 a 100 anys / dansa+projeccions
Preu: 2 €

Carillo

LA TAL

Sona la música del carilló, els engranatges
comencen a moure’s... tic-tac, tic-tac...
és l’hora! Cavallers i pallassos omplen
l’escenari on baralles i passió es barregen
dins la màgia d’aquest rellotge gegant.
Dissabte 3 a les 12.30 h
Espai Amfiteatre
Durada: 30’
De 0 a 100 anys / clown
Preu: 2 €

ELÉCTRICO
28
Full House

Sense text i mitjançant el teatre físic i la música
en viu, Full House explica la història dels veïns
Koala, Dog i Horse, que viuen porta a porta. Koala està, simplement, enamorada del món. Dog
és un solitari apassionat de la música clàssica i
l’energètica Horse que sempre té quatre plats
cuinant-se al mateix temps. Estan tan ocupats
amb ells mateixos i amb el seu dia a dia que ni
tan sols s’adonen de les necessitats dels altres.
Amb això, sembla que el conflicte està a punt
d’explotar.
Dissabte 24 a les 18.30 h
Espai Amfiteatre
Durada: 50’
De 0 a 100 anys / teatre físic d’humor amb màscares
Preu: 2 €

RHUM & CIA.

Gran reserva

Maridatge d’humor hilarant fruit de les millors collites escèniques dels darrers anys.
És un caldo especial, amb cos. Una mescla
de tota mena de varietats autòctones i
un buquet amb les millors bromes i molt
ben desequilibrat. I per descomptat, amb
la millor denominació d’origen: Rhum & Cia!

Premis:
2018 PREMI CIUTAT BARCELONA/ en la categoria de
circ. PREMI TEATRE BARCELONA/ millor espectacle
de circ.
2016 GRAN PREMI BBVA ZIRKÒLIKA/ millor espectacle
de circ.
2014 PREMI ZIRKÒLIKA/ millor espectacle de pallassos.

Dissabte 24 a les 20.00 h
Espai Pavelló
Durada: 80’
De 8 a 100 anys / clown
Preu: 5 €

INSPIRA KL’AA,
TEATRE
la teva cançó
A poc a poc surto del niu, on sóc? Qui sóc?
Amb cada so i amb cada pas em vaig fent
més jo, em vaig construint i alhora puc mirar-te més a tu i als altres. Amb la brúixola de
la curiositat em vaig allunyant de casa per
descobrir nous indrets, noves aventures i fer
el meu camí, la meva cançó. La cançó que em
fa ser qui sóc. Una experiència visual i sonora
a través de la veu per a nadons (0-5 anys) i
les seves famílies. Un viatge musical de l’infant en la descoberta del món.
Premis:
2020 FETEN/ al millor espectacle per a la primera infància.

Diumenge 25 a les 11.00 h
Espai Pavelló
Durada: 50’
De 0 a 5 anys i per a tota la família / teatre musical
Preu: 2 €

Futur-oh!

LALI BeGOOD

Lali BeGood ens apropa el seu love’n’roll, una nova
entrega del kindie rock més familiar i transversal.
Onze temes que transiten pel funky, el kid-hop, el
country, el reggae, el folk, el rock, el pop, la cúmbia
i la música balcànica. Sense complexos ni tabús,
amb lletres que toquen vivències i valors compartits per pares i fills, l’espectacle destil·la energia
i humor.
Diumenge 25 a les 12.15 h
Espai Amfiteatre
Durada: 55’
De 0 a 100 anys / música en directe
Preu: 2 €

LA BALDUFA
La faula de l’esquirol
El gran eriçó viu plàcidament a l’ombra d’un
gran roure i cuida els seus mentre gaudeix del
seu raconet de món. Un dia, però, aquesta pau
es veurà pertorbada per l’arribada d’un esquirol amable, trapella i juganer. La seva convivència no serà fàcil.
Una de les característiques de les faules és
que sempre acaben amb una conclusió moral.
Així doncs, de què ens vol parlar La faula de
l’esquirol?
Premis:
2020 Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y
la Juventud, atorgat pel Ministerio de Cultura y Deporte
del Gobierno de España.

Diumenge 25 a les 17.30 h
Espai Pavelló
Durada: 50’
De 3 a 100 anys / teatre
Preu: 2 €

LA
TRÓCOLA
Emportats
Mitjançant el joc del visible i no visible, utilitzant el
llenguatge musical, humorístic, poètic, emergeixen
imatges i idees originals que transporta l’espectador a un viatge dels sentits.
És un espectacle on la coordinació, la precisió i
l’energia superen els límits establerts.
Premis:
2018 Premi Arts Escèniques Valencianes, millor espectacle de circ.

Diumenge 25 a les 19.00 h
Espai Amfiteatre
Durada: 45’
De 0 a 100 anys / circ
Preu: 2 €

NORMES D’ACCÉS
ALS ESPECTACLES:

L’entrada al recinte es realitzarà per ordre d’arribada.
Obertura de portes 30 minuts abans de l’espectacle, intenteu arribar amb suficient temps per evitar aglomeracions.
L’organització vetllarà per mantenir totes les mesures de seguretat.
Serà obligatori l’ús de mascareta (fins i tot durant l’espectacle).
Us facilitarem gel desinfectant.
Hi haurà control de temperatura a l’entrada dels espectacles.
Tindreu els seients preparats segons la vostra reserva, amb la distància de
seguretat adequada.
Un cop acabada la representació espereu les instruccions de l’organització per
sortir esglaonadament.
L’organització es reserva el dret d’admissió d’aquelles persones que no respectin
les normes.
Si ha ha algun canvi d’ubicació per motius meteorològics, s’informarà mitjançant
les xarxes socials.

VENDA D’ENTRADES
Tothom qui vulgui assistir a qualsevol espectacle del
festival ho haurà de fer amb entrada.
Les entrades s’hauran d’adquirir de forma individual.
El preu serà de 2 € les entrades dels espectacles de dia, excepte Labranza
Kids que erà gratuït reservant cadira i 5 € les entrades dels espectacles
del vespre.
Entrada gratuïta fins als 2 anys sense ocupar cadira.
Si el Festival s’ha d’ajornar a causa de la pandèmia l’import de les entrades
venudes serà reemborsat.
Compra d’entrades a través de l’app Reserva Play o al web de l’Ajuntament
(podeu accedir-hi directament fent clic al següent enllaç).

https://alcoletge.reservaplay.cat/view/reserves/actividades

CONCURS DE
FOTOGRAFIA

Etiqueta les teves fotos a les xarxes socials amb
#milmaneres2021 i participa en el concurs de fotografia
(consulteu bases al web milmaneresfestival.cat o al de
l’Ajuntament d’Alcoletge).

Mil

gràcies!

A la participació activa de les associacions, col·laboradors, establiments locals, escola i personal de l’Ajuntament d’Alcoletge.
A tots vosaltres per donar suport a la CULTURA!

Recordeu que l’acció cooperativa ens pot fer
assolir grans fites!

