Festival Mimaa

MOSTRA INTERNACIONAL I MULTIDISCIPLINAR
D’ARTS ESCÈNIQUES D’ARBÚCIES
16, 17 i 18 de setembre 2022

Festival MIMAA és un festival d’arts escèniques que vol posar en valor exactament
aquestes arts, oferint qualitat tant en la part artística com en la part humana, vol mostrar-les i apropar-les a tothom, i donar suport al sector en tots els àmbits; artistes, tècnics, voluntaris, institucions i tots aquells que en puguin formar part.
Volem que MIMAr sigui la nostra bandera.
No ens volem centrar en cap disciplina en concret, però el que sí que tenim clar és que
la programació ens neix del cor, d’allò que hem vist, viscut i sentit i ens ha marcat per
sempre. Així doncs, dins el festival podem trobar disciplines com: circ, pallasso, titelles,
música, performance, site specífic, dansa, teatre gestual...
No ens tanquem portes, ans el contrari, tot allò que la nostra retina vagi filtrant fins
arribar al cor serà proposta assegurada per al festival MIMAA!
Com hem mencionat, per nosaltres és imprescindible la part humana. Cuidar, mimar.
Posar l’accent en aquests verbs que són el motor per teixir relacions sanes i reals.
Creiem fermament en que les arts mouen, trenquen, construeixen i obren nous paradigmes en les persones, així com ofereixen un oasi on somniar, on tot és possible, i
ho fan en espais públics, amb tota la diversitat de persones que vulguin ser-hi, sense
excepció i, sobretot, sense exclusió.
Volem fer dels tres dies un espai físic i temporal on tot sigui possible.
On ens trobem, barregem i relacionem amb un mateix fi. On el somriure i les emocions
ens uneixen i on, per sobre de tot, gaudim i obrim la mirada crítica i el pensament sense
judicis.
Fer renéixer l’esperit a través d’una experiència cultural efímera.
BENVINGUDES I BENVINGUTS, la porta sempre és oberta, no cal “picar” abans d’entrar... passeu, passeu. La porta sempre és oberta, i el cor.

Disseny cartell: © Gui Gerones

Disseny programa: © Estel Martínez Masó

Programació
HORARI

ESPECTACLE

COMPANYIA

GÈNERE

DURADA

LLOC

PREU

INDICACIONS
Inaguració Festival

DIVENDRES 16 SETEMBRE
19:00

Post Clàssic

Tortell Poltrona

Pallasso

60'

Can Cassó (exterior)

10 €

20.30

Les Tonys

Cie. Albedo

Teatre de Carrer

60'

Carrer Francesc Camprodon

Gratuït

21:30

Música

Artur i Miguelon

Música

60'

Zona Foodtrucks

Taquilla Inversa

23:00

El Nïu

Dudu Arnalot

Pallasso

60'

Naus Ayats

7€

Sessió Golfa

DISSABTE 17 SETEMBRE
10:00

Taller de Circ

Escola de Circ Exprés

Taller de Circ

90'

Zona Foodtrucks

2€/infant

11:00

Les Tonys

Cie. Albedo

Teatre de Carrer

60'

Carrer Francesc Camprodon

Gratuït

12:30

¡Que Buen Día!

Maite Guevara

Pallassa

60'

Plaça de la Vila

Gratuït

14:00

Zloty Band

Zloty Band

Música

45'

Plaça de la Vila

Taquilla Inversa

Itinerant

16:30

Solo

Roi Borralles

Pallasso

60'

Naus Ayats

5€

Aforament Limitat

17:45

Kumulunimbu

Cia. Ortiga

Titelles, Màscara i Pallasso

60'

Can Cassó (exterior)

7€

Aforament Limitat

18:30

La Vida és una força obscura

Colectivo Ameno i Danilo Facelli

Teatre d'humor

50'

Teatre Cal Xic

20:00

Mira't

Circ Panic

Circ

45'

Espai Verd

5€

21:15

Núria

Nú

Música Cantautora

60'

Zona Foodtrucks

Taquilla Inversa

22:30

Parasit Circus

Tetes De Mules

Titelles, Pallasso

60'

Can Cassó (exterior)

5€

23:30

Traqueteo

Karl Stets

Música Pallasso

45’

Plaça de la Vila

Gratuït

Taquilla Inversa Aforament Limitat

Aforament Limitat

DIUMENGE 18 SETEMBRE
10:30

Manu Fusta!

Manu Fusta!

Música

45'

Mercat Setmanal

Taquilla Inversa

12:00

Parasit Circus

Tetes De Mules

Titelles, Pallasso

60'

Can Cassó (exterior)

5€

15:00

Manu Fusta!

Manu Fusta!

Música

45'

Zona Foodtrucks

Taquilla Inversa

17:00

Solo

Roi Borralles

Pallasso

60'

Naus Ayats

5€

Aforament Limitat

18:30

Fortuna

Clara i Marçal

Música i Teatre

60'

a determinar

5€

Aforament Limitat

Aforament Limitat

Espectacles

Divendres 16 Setembre

Dissabte 17 Setembre

també
dissabte

©Jesús Rocandio

POST CLÀSSIC

LES TONYS

TALLER DE CIRC

Edat: tots els públics
Durada: 60’
Preu: 10€

Gènere: Teatre de carrer
Edat: tots els públics
Hora: Dv. 20:30h // Ds. 11:00h
Durada: 60’
Lloc: C/ FRANCESC CAMPRODON
Preu: gratuït

Gènere: Taller de Circ
Hora: 10:00h
Lloc: ZONA FOODTRUCKS

Un recull dels millors números del repertori de Tortell Poltrona emmarcats en un espectacle que conté
l’essència del pallasso de sempre i el repte d’alternatives innovadores. Un espectacle trepidant carregat
d’esquetxos que han fet història. Tortell Poltrona,
pallasso internacional i un dels pioners europeus en la
renovació del pallasso. És carismàtic i tendre, contundent i ferotge, amb una càrrega d’energia inesgotable
que combina la innocència i la trapelleria. Retalls d’humor en estat pur, pessic de fantasia necessària.

Espectacle de màscares itinerant. No veus el perill,
l’inventen. Dos guardaespatlles, Tony i Tony tenen la
missió de protegir la ciutat i els seus habitants. Tenen
un aire una mica estúpid, però sobretot ben intencionat: estan allà per tu, per protegir als altres.
Els Tonys coneixen la seva feina: pot ser vols anar d’incògnit però ells t’escolten, prens l’aire al balcó, i ells
volen evitar que saltis, vols anar allà, però et porten
aquí… transformen la situació real…

Una proposta lúdica, participativa i molt divertida
oberta a totes les edats i per fer un tastet de les diferents tècniques, de la mà de diferents professionals
del món del circ. S’hi podrà gaudir provant els diferents malabars, fent girar el plat xinès o el diàbolo.
També es podran fer equilibris amb la pilota, els rola
bola, les xanques, pel cable o amb monocicle, així
com experimentar amb les disciplines aèries. Sempre
que és possible el material que hi trobareu està fet
amb material reciclat.

TORTELL POLTRONA (catalunya)

Gènere: Pallasso
Hora: 19:00h
Lloc: CAN CASSÓ (exterior)

CIE. ALBEDO (FRANÇA)

¡QUÉ BUEN DÍA!

ESCOLA DE CIRC EXPRÉS (catalunya)

MAITE GUEVARA (PAÍS BASC)

Edat: tots els públics
Durada: 90’
Preu: 2€/infant

Gènere: Pallassa
Hora: 12:30h
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

Edat: tots els públics
Durada: 60’
Preu: gratuït

Plogui, nevi o pedregui... per la Martina sempre pot
ser un bon dia...
La Martina ve avui a demostrar-nos que qui somia i
obre bé els seus ulls pot veure un món amb infinites
possibilitats.
Un espectacle per a gent amb ganes de passar-ho bé
(abstenir-se persones avorrides, tramposes i altres
tipus de gent sense ganes de jugar ni d’imaginar).

també
diumenge

MÚSICA

EL NIU

ARTUR I MIGUELÓN (catalunya)
Gènere: Música
Hora: 21:30h
Lloc: ZONA FOODTRUCKS

ZLOTY BAND

DUDU ARNALOT (catalunya)

Edat: tots els públics
Durada: 60’
Preu: taquilla inversa

Miquel Àngel Ortín i Artur Bogunyà han trepitjat molts
escenaris i arriben a Arbúcies, a casa, per oferir-nos
una vetllada amb clàssics de la música amb clau de
jazz.

Gènere: Pallasso
Hora: 23:00h
Lloc: NAUS AYATS

SOLO

(catalunya)

Edat: sessió golfa
Durada: 60’
Preu: 7€

Un ésser enigmàtic sobre un gran niu de maletes
acaba d’arribar; no sabem d’on ve ni cap a on va però
la seva presència no ens deixarà indiferents. Amb
ànima d’ocell captiva per la seva ingenuïtat i perspicàcia, que acompanyat de sons i músiques, transforma
el carrer en un escenari ple de vida. Sense paraules,
sense regles, on el joc constant amb el públic va
dibuixant nous camins cap a la imaginació, on la sorpresa i la rialla cobren vida.

Gènere: Música
Hora: 14:00h
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

ROI BORRALLES (catalunya)

Edat: tots els públics
Durada: 45’
Preu: taquilla inversa

Gènere: Pallasso
Edat: tots els públics
Hora: Ds. 16:30h // Dg. 17:00h
Durada: 60’
Preu: 5€
Lloc: NAUS AYATS Aforament Limitat

Zloty Band sorgeix de les composicions d’Artur
Bogunyà per l’espectacle Zloty de Pau Palaus i Cia,
aquest cop interpretades en directe en format de
fanfàrria. Molta música balcànica amb pinzellades
romàntiques.

Espectacle que combina titelles, manipulació d’objectes, màscares i molt d’humor
L’hàbitat natural de qualsevol pallasso és l’escenari,
amb el seu públic. Però què passa quan es queda tot
sol? És darrere les cortines on no es diferencia la persona del personatge. Coneixerem la intimitat de l’artista i les seves pors, la soledat, la rutina, però també
molta imaginació i humor. La màgia del gest, de la
màscara, de la música…

Espectacles

Dissabte 17 Setembre

Dissabte 17 Setembre
també
diumenge

Kumulunimbu

LA VIDA ÉS UNA FORÇA OBSCURA (pre-estrena)

PARASITE CIRCUS
TETES DE MULES (FRANÇA)

Karls stets (catalunya/dinamarca)

Gènere: Titelles, màscara i pallasso Edat: a partir de 6 anys
Hora: 17:45h
Durada: 60’
Lloc: CAN CASSÓ (exterior) Aforament Limitat Preu: 7€

Gènere: Teatre d’humor
Hora: Dv. 18:30h

Edat: a partir de 12 anys
Durada: 50’

Gènere: Titelles, pallasso
Edat: tots els públics
Hora: Ds. 22:30h // Dg. 12:00h
Durada: 90’
Lloc: CAN CASSÓ (exterior) Aforament Limitat Preu: 5€

Gènere: Musica, pallasso
Hora: 23:30h
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

Espectacle de carrer de titelles, màscara i pallasso.
Kumulunimbu és el relat d’un camí.Una historia
d’amistat entre una nena i un núvol, que parla sobre
la valentia, la injustícia, les migracions i la permanent
esperança dels seus protagonistes. Un espectacle
que captiva els més petits i commou els més grans,
on es combinen els titelles i el pallasso, ple de detalls,
humor, crítica i sorpreses, on la poesia us farà navegar
per un mar d’emocions.

X i Z són fills de la nit. Farts del malestar que els produeix l’excés de llum artificial, decideixen passar a
l’acció. Convertir-se en ombres, travessar la foscor per
viure en un món on es puguin veure les estrelles.
La vida és una força obscura és el primer muntatge
conjunt de Colectivo Ameno i Danilo Facelli. Es tracta
d’un espectacle de sala i espais no convencionals que
combina poesia, filosofia, política i molt d’humor.

Atenció, senyores i senyors, sagnarà, esquitxarà!
Veniu a beure hemoglobina, us en donarem a glops!
Així que acosteu-vos a la pista artistes meus, la mort
us espera! Aquest espectacle és un acte alliberador
que profana el sentit comú i la correcció política; una
rialla davant la mort, la malaltia i la por. A través de
bufons shakespearians, música burlesca i titelles, l’impossible esdevé real i tangible, la comèdia es barreja
amb la tragèdia grega. El Parasite Circus, un bany de
sang per als petits i per als grans!

Un espectacle musical i concert visual, en clau de
pallasso. Benvinguts al món del Senyor StetS; un món
excèntric on una petita acció quotidiana es pot convertir en un número de circ, tot està acompanyat de
música en directe tocat per ell. Multiinstrumentista i
malabarista de ritmes i melodies, barret i trompetes.
No hi ha ni loops ni electrònica. Només un home amb
els seus instruments acústics, invents enginyosos, i
una ment obsessiva, que intenta fer-ho tot alhora.

Cia. Ortiga (catalunya)

Colectivo Ameno i Danilo Facelli (catalunya)

Lloc: TEATRET CAL XIC Aforament Limitat Preu: taquilla inversa

TRAQUETEO

Edat: tots els públics
Durada: 60’
Preu: gratuït

Diumenge 18 Setembre

MIRA’T

NÚRIA

CIRC PÀNIC (catalunya)
Gènere: Circ
Hora: 20:00h
Lloc: ESPAI VERD

NÚ (catalunya)
Edat: tots els públics
Durada: 45’
Preu: 5€

Una constant recerca de l’equilibri, tot oscil·lant, tot
girant, tot ballant. A la pista, un home i una gran balança.
Jugant amb pesos i contrapesos, empren un viatge per
tal de mirar-se i també s’exposa a la mirada dels altres.
Mirar la pròpia solitud i transcendir-la exposant-la al bell
mig de la pista. Éssers a la deriva, a la recerca d’un lloc
que puguin fer seu, persones omplertes de por i d’esperança, de resignació i d’il·lusió. Cadascuna amb la seva
balança interior que oscil·la entre un sentiment i l’altre.

Gènere: Música Cantautora
Hora: 21:15h
Lloc: ZONA FOODTRUCKS

Edat: tots els públics
Durada: 60’
Preu: taquilla inversa

Nú és un projecte en el què les cançons que sorgeixen
en el camí prenen vida i tenen ganes de ser compartides. La música, la via d’expressió per anar caminant,
comprenent, viatjant. I poder compartir-ho, un pas
molt important.
Cançó d’autor propera, barrejant un estil intimista
amb ritmes de reggae i rumba i amb lletres en català,
castellà i anglès. També passegem per algunes versions de cançons significatives del camí.

MANU FUSTA!

FORTUNA

(PAÍS BASC)

Gènere: Música
Hora: 10:30h // 15:00h
Lloc: MERCAT SETMANAL

Clara Poch i Marçal Calvet (catalunya)
Edat: tots els públics
Durada: 45’
Preu: taquilla inversa

Amb un violoncel, un pedal de loop station, “Manu
fustA!” és un viatger entre cordes. Barrejant diversos
estils amb versions personalitzades, cançons tradicionals, populars i creacions pròpies ha recorregut
el món des del 2012 i ha actuat en més de 15 països
diferents en 4 continents.

Gènere: Música
Hora: Ds. 18:30h
Lloc: a determinar

Edat: tots els públics
Durada: 60’
Aforament Limitat
Preu: 5€

Un concert performatiu que es construeix a través d’un llenguatge multidisciplinar on música i gest es confonen. Fortuna parla de comiat i d’abismes. Un crit d’homenatge a totes
aquelles persones que decideixen aixecar la pedra que obstrueix i s’abandonen a un propòsit més elevat. Fortuna és un
camí de transformació vers la fragilitat més pura: “Que cremi
en mi tot allò que jo era i que ja no em serveix i que esdevingui pols i cendra”. Fortuna és atzar i tot atzar requereix canvi.

Espais

8.

1. NAUS AYATS
2. CAN CASSÓ (EXTERIOR)
C/ FRANCESC CAMPRODON:
3. MERCAT ARTESANIA
4. FOODTRUCKS
5. TEATRE CAL XIC
6. PLAÇA DE LA VILA
7. MERCAT SETMANAL
8. ESPAI VERD

5.
6.
7.

4.
3.

2.
1.

Gràcies a totes les persones que
ens han ajudat a fer possible aquest somni.

Podeu trobar més informació sobre
el Mercat d’Artesania i els Foodtrucks al nostre web:

www.mimaafestival.com

Venda d’entrades a
Codetickets

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

