mil maneres
de créixer!

Aquest any 2022 el lema del Festival Mil Maneres és “mil maneres de créixer”, i crec
que és un encert per part dels responsables de l’organització. Ho és perquè realment
aquest any és el de la consolidació i creixement del festival amb la campanya escolar
en col·laboració amb la Fira de Titelles de Lleida que es realitzarà una setmana abans
del mateix i en la que amb molt poc temps s’han cobert totes les places possibles.
Ho és perquè és un festival amb més pressupost, més programació i més espais. Ho
és també per tot allò que significa la paraula, el creixement físic i també el
creixement personal. En aquest sentit, un festival d’arts escèniques ens ajuda
a obrir-nos a noves experiències i sensacions, a nous aprenentatges, i això és el que
ben segur que aconseguirà el Festival Mil Maneres d’Alcoletge.
A l’Ajuntament d’Alcoletge estem molt orgulloses i orgullosos de la consolidació
d’aquest festival com un referent en les arts escèniques de Ponent, el festival de
cor rural i ànima cosmopolita, per tot allò que suposa per al nostre municipi i per a la
reivindicació d’allò que és rural, amb la certesa que tot allò que és autèntic i local pot
tenir un interès general, tal com s’ha demostrat amb l’èxit de la pel·lícula “Alcarràs”
i també del turisme de la floració. Per tot plegat, en aquesta tercera edició, ens fa
una especial il·lusió presentar-vos aquesta programació, en la qual les titelles són les
protagonistes, tot i que també hi podreu trobar altres gèneres d’arts escèniques.
I com sempre, hem d’agrair la feina de tots els responsables de l’organització
d’aquest festival. Gent d’Alcoletge que n’han pensat el model, fet el disseny, la
programació i preparat els espais, sense ells aquest festival seria impossible.
Però no em vull oblidar dels voluntaris que hi col·laboraran, la seva aportació també
és molt important per a l’èxit d’aquest esdeveniment.
Finalment, però no menys rellevant, hem d’agrair la confiança que ens heu demostrat
en les altres edicions venint al festival. Han estat moments complicats i així i tot
hem comptat amb un públic nombrós i fidel. Sense vosaltres tota aquesta feina
no tindria cap sentit. Ens adrecem, doncs, a vosaltres, al públic en general, i per
vosaltres ho fem, sigueu d’Alcoletge o d’arreu. Esperem que aquesta edició us agradi
tant o més que les anteriors.
Desitgem que el Festival Mil Maneres tingui més que mai el cor rural i l’ànima cosmopolita i us ajudi a créixer com a espectadors i com a persones. Amb aquest objectiu
l’Ajuntament hi aposta plenament. Hi ha mil maneres de créixer, i una és venir
a Alcoletge al nostre festival.
M. Lluïsa Prat Boneta
Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoletge.
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1 Bar lo Pavelló

7 Cafeteria Céspedes

Esmorzars, dinars i sopars.
Tapes, entrepans, torrades,
amanides i plats combinats.
Reserves: 653 622 242
Entrepans i menjar xinès.

Obert des de les 6:00 h.
Entrepans freds i calents,
brioixeria, pa, cafès,
begudes i gelats.
Reserves:
628 016 891/696 477 752

3 Cafeteria els Peques

8 Lo Tastet Gastrobar

Entrepans freds i brioixeria.
Comandes:
633 711 504/615 368 020

Lo teu bar al Mil Maneres!

2 Bar A Tres

4 Bar La Llar
Vermuts i sopars.
Entrepans i torrades.
Reserves: 973 197 101

5 Forn Bakery Inalba
(Pastisseria Cot)
Esmorzars, entrepans freds
i varietat de rebosteria.

6 Lamagda Taverna
Tapes, plats i “platillos”.
Reserves: 973 19 72 19

9 Bar Casa Teo
Graellades de marisc
(especialitat de la casa),
carns, amanides, tapes
i entrepans.
Menú Mil Maneres 15€
Reserves: 973 196 125

10 Bar Alborada
L’Alborada us desitja
bon festival!

programació
2022
DIA

ARTISTA

ESPECTACLE HORA

ESPAI

22

CIA. MOVEO

Echoes

19.00

Pavelló

22

LOS GALINDOS

MDR - Mort de riure

22.30

Pavelló

22

PONENT ROOTS

Punxada de vinils

00.00

Lamagda

23

XIRRIQUITEULA TEATRE

Laika

11.30 i 17.30

Pavelló

23

EUDALD FERRÉ

La “petita” Moby Dick

12.30, 16.00, 17.00, 18.00

Església

23

TOMBS CREATIUS

Secrets

a partir de les 11.00
i de les 16.00

Carrer Nou

23

THE LITTLE ROOTS SELECTORS Punxada de vinils

13.00

Plaça Sitjar

23

CIA. HOTEL IOCANDI

Peix

19.30

Amfiteatre

23

ZUM-ZUM TEATRE

Soc una nou

23.00

Pavelló

24

FESTUC TEATRE

La Llàntia Meravellosa

11.30 i 17.30

Pavelló

24

EL SIDRAL

Residència dels Contes
Macabres

a partir de les 12.00
i de les 16.00

Església

24

ESTEFANÍA DE PAZ ASÍN

La Reina del Arga

10.45, 12.00, 16.00, 17.30

Carrer Nou

24

CIRC PISTOLET

Potser no hi ha final

13.00

Amfiteatre

24

BOTPROJECT

Collage

19.00

Amfiteatre

CIA.
MOVEO
Echoes
D’on neixen les nostres accions, pensaments, desitjos? Són propis o són ecos del
món que ens envolta?
Echoes evoca de manera lúdica i irònica el
desig d’individualitat i les connexions/
interdependències que hi ha entre nosaltres, amb un llenguatge propi profundament físic que barreja el teatre, la dansa
i l’acrobàcia que crea una experiència
col·lectiva.
2020 nominat Premis Crítica
Divendres 22 a les 19.00 h
Espai Pavelló
Durada: 45’
A partir de 8 anys / dansa, circ
Preu: 3 €

LOS
GALINDOS
MDR - Mort de riure
MDR és una farsa per a incomodar i divertir inspirada en les execucions públiques.

Tres pallassos, Melon, Rossinyol i Mardi
s’enfronten a un crim improbable, un judici
dubtós i un càstig absurd i us necessiten
per a encomanar optimisme i atiar l’esperit crític. Una persona del públic s’ha mort
de riure durant l’espectacle precedent.
Què faran? La justícia els farà costat? Els
condemnaran? Un espectacle de clown
que posa en qüestió l’arbitrarietat de la
justícia amb l’humor i la vivència del pallasso. De manera paradoxal, potser, arribaran
a provocar el desig de morir de riure.
2021 Premi de la Crítica al millor espectacle de circ.
2021 Premi Zirkòlika.

Divendres 22 a les 22.30 h
Espai Pavelló
Durada: 60’
A partir de 12 anys / clown, circ
Preu: 5 €

PONENT
ROOTS
Punxada de vinils
El col·lectiu Ponent Roots fa més de 10
anys que dinamitzen l’escena musical a
Ponent i han organitzat diferents esdeveniments, des del Festival Ponent Roots,
a concerts de petit format o punxades
(sempre en format vinil). Treballen amb la
il·lusió de fer partícip el públic sempre amb
el leitmotiv de la música negra com a columna vertebral. “Roots & Culture” i “Do it
yourself” són els seus lemes de capçalera
per tirar endavant aquest projecte.
Divendres 22 a les 00.00 h
Espai Lamagda
Durada: 90’
Per a totes les edats / música
Preu: gratuït

XIRRIQUITEULA
TEATRE
Laika
Una proposta escènica que utilitza tècniques tan diverses com les retroprojeccions, collage, titelles, autòmats i el gest
i que ens parla de les meravelles del cel
però també de les injustícies de la Terra.

Laika és una gosseta que sobreviu pels
carrers de la gelada ciutat de Moscou a
l’any 1957. Poc s’imagina que el seu destí
la portarà a l’espai dins la nau Sputnik II i
passarà a la història de la humanitat com
el primer ésser viu a orbitar al voltant de la
Terra en plena cursa espacial i guerra freda.
2021 Premi MAX millor treball de producció, millor
espectacle per a públic infantil, juvenil o familiar.
2018 Premis de la Fira Titelles de Lleida al millor espectacle del jurat infantil i millor escenografia.

Dissabte 23 a les 11.30 h i 17.30 h
Espai Pavelló
Durada: 55’
A partir de 4 anys / teatre
Preu: 3 €

EUDALD
FERRÉ
La “petita” Moby Dick

Les balenes, per petites que siguin, són grans,
molt grans i és difícil trobar-les a terra ferma.
Però hi ha una força capaç de fer-les emergir del
fons marí. La petita Moby Dick s’ha enamorat i
ha emprès un misteriós viatge continental per a
buscar la persona que va deixar “la carta d’amor
més bonica del món” dins una ampolla surant al
mar. Però… com trobar-la? La balena no imagina
que, potser, allò que anhela és més a prop que
no es pensa. Com es resoldrà el trencaclosques
d’aquesta singular història d’amor?
Dissabte 23 a les 12.30 h, 16.00 h, 17.00 h, 18.00 h.
Espai Església
Durada: 25’
A partir de 4 anys / titelles
Preu: 3 €

TOMBS
CREATIUS
Secrets

Secrets és un espectacle ple de vivències
que convida el públic a ser protagonista
en la recerca d’un gran secret a través
d’un recorregut misteriós ple de tresors
amagats que desperten la curiositat del
participant. Fusta, artesania i tecnologia
es combinen per oferir una experiència
personalitzada, intensa i intransferible.

La clau està a participar, a gaudir del joc
i a intentar resoldre els enigmes que se’ns
proposen a través de preguntes per
respondre i de respostes per preguntar.
Dissabte 23 a les a partir de les 11.00 h
i de les 16.00 h
Espai Carrer Nou
Durada: 20’
Recorregut individual a partir de 7 anys, joc lliure a partir de 4 anys / instal·lació
Preu: 3 €

THE LITTLE ROOTS
SELECTORS
Punxada de vinils
Perquè sabem que la música arriba a petits i a
grans i no és tan sols propietat del jovent és
un honor talla XXL presentar-vos una sessió
de música punxada i expressament seleccionada per The Little Roots Selectors, els dos
germans Blai i Jan Ferré.
Un bon moment per compartir un vermut
entre roses i libres amb la gent del poble, les
companyies i el públic del festival.
Dissabte 23 a les 13.00 h
Plaça Sitjar
Durada: 60’
Per a totes les edats / música
Preu: gratuït

CIA.
HOTEL
IOCANDI
Peix

Peix ens parla sobre la trista però lleugera conformitat d’allò inevitable. Un viatge metafòric cap a
les profunditats humanes per a cercar allò que ens
fa continuar nedant, buscant i remant malgrat la
magnitud i la força imprevisible i sorprenent de
les onades. Sobreviurem?
Una reflexió, amb la poètica de l’absurd, sobre la
mallorquinitat, sobre l’impacte del turisme, sobre
la lluita de poders, sobre la buidor, el silenci i la solitud davant la immensitat, sobre la ridiculesa de
ser grans i l’enyorança de ser petits.
Dissabte 23 a les 19.30 h
Espai Amfiteatre
Durada: 40’
Per a totes les edats / circ
Preu: 3 €

ZUM-ZUM
TEATRE
Soc una nou
Un conte divertit i emotiu amb la música
en directe del pianista i compositor Antoni
Tolmos. Amb aquesta història la companyia
lleidatana Zum-Zum ens presenta el tema dels
refugiats d’una manera divertida i commovedora i amb més preguntes que respostes.
L’advocada Marinetti és una dona implacable
i amargada que ha denunciat gairebé tot el
veïnat. La seva vida canvia el dia en què
l’Omar, un nen refugiat, cau de la branca de
la noguera del seu jardí. El nen transforma la
seva vida per complet.
2021 Premi FETEN millor direcció i millor interpretació coral.
2022 Nominat premis MAX millor treball de producció,
millor espectacle per a públic infantil, juvenil o familiar
i millor direcció d’escena.

Dissabte 23 a les 23.00 h
Espai Pavelló
A partir de 4 anys / teatre
Preu: 5 €

FESTUC
TEATRE
La Llàntia meravellosa
Un espectacle de teatre, titelles i actors, que ens
parla dels desitjos, de l’acceptació i de l’amor que és
capaç de sobrepassar les dificultats que ens presenta la vida.
La Nur és una nena que vol aconseguir fer realitat el
seu únic desig: que la seva mare es curi de la malaltia
que pateix. El geni meravellós és capaç de concedir
riquesa, bellesa, poder o fama. No obstant això, es
troba una nena que no anhela cap d’aquestes coses.
2022 Nominat premis MAX millor espectacle per a públic infantil,
juvenil o familiar.

Diumenge 24 a les 11.30 h i a les 17.30 h
Espai Pavelló
Durada: 55’
Per a totes les edats / titelles
Preu: 3 €

EL
SIDRAL
Residència dels Contes Macabres

Una antiga mansió que amaga secrets i històries plenes de misteri. Un viatge a través
dels sentits i les emocions. La Residència dels
Contes Macabres és una experiència teatral
per a compartir en família on petits i grans
sentiran emocions i la por serà l’autèntica
protagonista.

Diumenge 24 a partir de les 12.00 h i de les 16.00 h
Espai Església
Durada: 20’
A partir de 6 anys / teatre
Preu: 3 €

ESTEFANÍA
DE
PAZ
ASÍN
La Reina del Arga
És un espectacle divertit, històric, proper,
entranyable… que combina diferents disciplines,
tècniques i llenguatges artístics, com la narració,
la interpretació, el teatre d’objectes, l’il·lusionisme,
les arts plàstiques, el circ de puces, el clown i el circ.
Un delicat espectacle que ens parla de la història
de les arts circenses i que ens fa, sobretot, conèixer
el personatge de Remigia Echarren, la Reina
del Arga.
2022 Premi FETEN a la millor interpretació.

Diumenge 24 a les 10.45 h, 12.00 h, 16.00 h i a les 17.30 h
Espai Carrer Nou
Durada: 50’
A partir de 6 anys / teatre
Preu: 3 €

CIRC Potser
PISTOLET
no hi ha final
Un espectacle amb música en directe a
ritme de rock, amb acrobàcies sobre taula,
verticals, mini-bàscula i equilibris de mans a
mans en duo i trio!

Un portador que mana i ho vol controlar tot
i que ningú li fa cas… Un àgil-verticalista
desmanegat, juganer i amb molt de ritme…
Un acròbata novell i despistat i amb poca
autoestima… I un músic amb deliris de
grandesa i records d’un passat millor...
Diumenge 24 a les 13.00 h
Espai Amfiteatre
Durada: 50’
Per a totes les edats / circ
Preu: 3 €

BOTPROJECT
Collage
Dos homes suspesos a l’aire es disposen a
tirar-se a la piscina amb la seriositat i rigidesa
que assenyala el guió. En un primer moment tot
surt com estava previst. Però ben aviat, unes
ànsies de rebel·lió s’apoderaran dels protagonistes d’aquesta història. Entre bot i bot, el duet
d’artistes imposarà les seves normes, creant
situacions còmiques i esbojarrades amb l’objectiu d’engendrar el seu propi espectacle. Totes
aquestes peripècies passaran en un estat
d’ingravidesa més a prop del cel que de la terra.

Diumenge 24 a les 19.00 h
Espai Amfiteatre
Durada: 45’
Per a totes les edats / circ
Preu: 5 €

ACTIVITATS PER A LES
ESCOLES
Un dels objectius del Mil Maneres en cadascuna de les seves edicions és el d’apropar una
disciplina escènica determinada als centres educatius. Per fer-ho, cada any l’organització del
festival vol fer extensiva una proposta lúdica i pedagògica diferent amb activitats i tallers
per a les escoles durant els dies previs al festival.
En aquestes activitats prèvies al festival, que es realitzaran del dimarts 19 al divendres 22
d’abril explorarem les possibilitats lúdiques i educatives de l’art titellaire. El tractament dels
personatges tindrà una especial atenció cap a la perspectiva de gènere, intentant trencar
els estereotips en les seves caracteritzacions.
En col·laboració amb Instantropia i el Grau en Educació Infantil de Gestions Creatives (UdL) els alumnes realitzaran un taller de manipulació i caracterització d’objectes i de titelles.
En col·laboració amb la Fira de Titelles de Lleida assistiran a un espectacle de titelles.

Xim (Centre de Titelles de Lleida)

És un espectacle de petit format concebut per fer-se present a les escoles i que
entronca l’expressivitat plàstica i dramàtica amb la musical, tot propiciant que
el cant esdevingui una eina més al servei del gaudir artístic i de l’educació dels
menuts espectadors.
Sinopsi/ Un petit ximpanzé, simpàtic i un pèl trapella que s’ha perdut. Per això,
acompanyat de la titellaire, viatja per tot arreu dins la seva caseta-carretó, amb
l’esperança de retrobar la seva família.
Adreçat als alumnes de P3, P4 i P5.

Núvol Núvol (Periferia Teatro)
És un espectacle de titelles i actrius per a tota la família i les escoles a partir de 4
anys, on amb amor i humor juguem a contar el que a vegades som capaços de fer
per estimar als altres.
Sinopsi/ Luz és un ésser màgic que viu als núvols. Un dia, un aviador s’estavella
en el seu núvol i Luz li lliura les seves ales perquè pugui tornar. A partir d’aquest
moment, Luz ja no podrà continuar volant i acabarà caient a la Terra.
2020 Premi FETEN al millor espectacle de titelles.
2020 Premi Jurat Infantil Festitíteres Alacant.
2021 Premi Drac D’Or al millor espectacle infantil/familiar, Fira de titelles de Lleida.

Adreçat als alumnes de 1r, 2n i 3r.

Tabula (Les Cícliques)
A Tabula juguem amb diferents disciplines artístiques basant-nos en el cos i
el moviment com a protagonistes i complementant-ho amb teatre de titelles,
dansa, teatre físic i el joc d’ombres. El nostre nou projecte és Tàbula, dirigit per la
Julieta Gascón Roque fundadora i directora de la cia. Zero en Conducta.
Sinopsi/ Com s’esborra tot el que hem escrit? O potser no cal esborrar-ho, i si
partim d’aquí, de l’ara? On hem de buscar per trobar la resposta de tot això?
Només cuidant el nostre amor propi, podrem tornar a la nostra essència, per
treure les taques de tot el que ens hi han i hem esquitxat en el nostre paper. Un
paper que ja no està en blanc.
Adreçat als alumnes de 4t, 5è i 6è.

!

NORMES D’ACCÉS
ALS ESPECTACLES:

L’entrada al recinte es realitzarà per ordre d’arribada.
Obertura de portes 20 minuts abans de l’espectacle, intenteu arribar amb suficient temps per evitar aglomeracions.
Es compliran les mesures de seguretat (COVID-19) vigents.
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 hi 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 excepte Ponent Roots i Little Roots Selectors.
Les entrades s’hauran d’adquirir de forma individual.
El preu serà de 3 € les entrades dels espectacles de dia i 5 € les entrades dels
espectacles de nit i la cloenda.
Entrada gratuïta fins als 2 anys sense ocupar cadira.
Compra d’entrades (podeu accedir-hi directament fent clic al següent enllaç).

https://milmaneresfestival.cat/entrades
Durant el festival, podreu adquirir entrades (si no s’han exhaurit)
al punt d’informació.

CONCURS DE
FOTOGRAFIA

Etiqueta les teves fotos a les xarxes socials amb
#milmaneres2022 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!

