FESTUS
LOVES
CULTURA
Torelló, 7 i 8 juliol 2017

20a EDICIÓ

FESTUS
20a Edició

El FESTUS –festival d’arts al carrer– és un festival multidisciplinari on es presenten en un mateix cap de setmana propostes
de l’àmbit del teatre, el circ, la dansa, la música i les arts visuals
amb un denominador comú: ser capaces d’emocionar, entretenir
i fer pensar a la vegada.
Aquest any tenim el privilegi de celebrar l’edició número XX i això
ens fa immensament feliços, sobretot de poder mirar la perspectiva del treball fet al llarg de dues dècades.
Per aquest motiu ens felicitem i fem extensiu el nostre infinit
agraïment a tothom que ho ha fet possible: artistes, companyies
i persones que d’alguna manera o altra han treballat intensament
pel FESTUS. I sobretot a tot aquell públic fidel que, any rere any,
segueix atent les novetats del festival i que s’interessa i està
disposat a deixar-se sorprendre per un seguit de propostes que
s’allunyen dels convencionalismes.
Creiem en la nostra feina i volem viure aquest vintè aniversari
de la millor manera: reivindicant el nostre amor incondicional
per la cultura.

FESTUS LOVES CULTURA!
#festuslovescultura

Brunette Bros. Circus — The greatest & 2nd smallest circus in the world*

ARTISTES
DIVENDRES

Circ / 60 min
Divendres / 20.30 i 23 h
Dissabte / 18 i 22 h
Diumenge / 18 i 22 h
Pàrquing del Sindicat
Entrada: 5 €

Els Brunette Bros. Circus presenten un peculiar teatre humorístic de titelles en el seu veterà camió.
L’escenari sobre rodes es desplega en una fira
elevada de 3 escenaris. Amb més de 50 artistes,
una exposició animal, un doble “side show” amb
monstres i una carpa de circ de qualitat mundial
on princeses aèries i homes canó apareixen entre
atrevits actes acrobàtics i fenomenals posades en
escena en el que es considera The Greatest & 2nd
smallest circus in the world.

RÀdio Fluorescer

Diego Sinniger — Liov*

Arts Visuals / –
Divendres / A partir de les 20.30 h / Placeta de Coll i Dorca
Dissabte / A partir de les 18 h / Plaça Nova

Dansa / 15 min
Divendres / 21.15 i 23 h / Plaça de la Vila

La fluorescència entre Xavi Rodríguez Martín i Estel
Boada va néixer una preciosa tarda assolellada a les
barquetes de la Ciutadella. Ràdio Fluorescer oferirà
un programa de ràdio en directe els dos dies del
festival on entrevistaran alguns dels protagonistes
del festival o faran proves de cant entre moltes
altres sorpreses. El programa serà retransmès en
directe per Ràdio Ona (107.4FM).

Dos personatges s’enfronten en escena, empesos
pel conflicte entre els seus desitjos oposats: sobreviure vs. viure bé. A Liov el coreògraf i ballarí Diego
Sinniger reflexiona sobre l’impacte que causa en
nosaltres la vivència d’experiències traumàtiques
quotidianes i, per mitjà de l’acte performatiu, posa en
relleu el valor de l’art i la creativitat com a expressió
de la capacitat de resiliència de totes les persones.
* Espectacle compartit amb La Plataforma Arts de Carrer.

* Per reservar entrades podeu trucar a partir de l’1
de juliol al tel. 616 17 28 43

Wood

Circ Eia — Espera

Música / 45 min
Divendres / 21.30 h / Plaça Vella

Circ / 45 min
Divendres / 22 h / Plaça de la Vila

Wood neix a l’abril de 2016 amb Biffy Clyro i Queens of the Stone Age com a principals influències.
Al llarg de l’any han pogut compartir escenari amb
gent de la moguda com: Joan Colomo, The Crab
Apples, Les Cruet, Power Burkas i altres. Wood
agafa una sonoritat diferent i emprèn aquest nou
viatge amb grans influències del Math-Rock i del
Post-Hardcore del Washington DC dels 90.

Espera és un espectacle de circ participatiu on el
públic està convidat a viure de prop les acrobàcies que succeeixen en escena. Quan el límit entre
l’escenari i el públic desapareix, sorgeix una ocasió
per compartir col·lectivament, on ens mirem amb
desconeguts i ens escoltem. Una atmosfera que
ens transporta a un lloc atemporal on els acròbates
es converteixen en artesans del moviment i apareixen paisatges perduts, plens de gests i trobades
sinceres.

Cala Vento

EAPT — Un joc de cadires

Música / 50 min
Divendres / 23.45 h / Plaça Vella

Instal·lació
Dissabte / A partir de les 18 h / Jardins Vicenç Pujol (dalt)

Agost és un trio barceloní unit per la passió pels
pedals d’efectes, els instruments vintage i el soroll.
El seu so és una barreja de guitarres que beuen del
shoegaze, sintetitzadors i més joguines electròniques, harmonitzades amb unes veus reverberades.
El seu primer EP autoeditat de tres temes és la carta
de presentació d’aquest nou projecte.

Onze mesos més tard del seu àlbum de debut, Cala
Vento tornen per explicar que res era fortuït. Fruto
Panorama ve per quedar-se. Manté les constants
vitals de la banda intactes sumant-li un gir en el
pols, els ritmes i les salses. Onze temes que pots
escoltar assegut des del racó més fosc de la pista
de ball o escalant de forma triomfant la riba més
encrespada de la vida. Un pas endavant mirant cap
enrere. Mirant cap enrere, un pas endavant.

A través del joc, l’observació, la imaginació, les
preguntes i d’un objecte quotidià com una cadira,
aprenem a desdibuixar i descontextualitzar per crear una nova peça. Heus aquí el resultat final d’un
procés creatiu de tot un curs amb alumnes de 1r a
3r de primària del taller d’arts plàstiques i instal·lació al carrer, a càrrec de l’Escola d’Arts Plàstiques
de Torelló, dins l’oferta extraescolar de l’associació
AMPA, portat a terme a l’escola Marta Mata.

Museless
Música / 60 min
Divendres / 01 h / Plaça Vella

Museless és el projecte musical de Laura Llopart,
qui va començar a gestar el seu primer projecte
personal en forma d’un EP conceptual sota el títol
Grey Boy. 4 temes que giren entorn a les peripècies
d’un nen rebel que es dedica a rescatar animals
de granja en un món postapocalíptic. Durant aquest
any, Museless s’ha convertit en una ferma promesa
de l’electrònica estatal. El seu primer disc, publicat
el mes de maig (Luup Records), ha arribat després
de diversos singles publicats en forma d’avanç.

ARTISTES
DISSABTE

Agost
Música / 60 min
Divendres / 22.30 h / Plaça Vella

Pass & Company — Juguete Roto 3p0
Circ / 50 min
Dissabte / 18 i 20 h / Plaça Nova

Maestro ataqui! Tres pallassos, un espectacle on es
desvelen enigmes i secrets d’un circ sense carpa,
sense decorats. Ningú es pregunta què hi ha darrere del nas d’un pallasso? Tres joguines trencades
que creen situacions d’humor i no fan gràcia. Malabaregen una dansa Reciten una oda a tots els grans
mestres que van deixar petjada en el gremi de l’humor. Canten un himne als malabaristes, acròbates,
equilibristes. Són un circ sense pista, passin i vegin.

Les Mamies — Les Mamies

Jordi Kerol — Welcome to My Head

Cia Estropicio — Praxis

anur & Jaume Coll

Dansa i Teatre / 40 min
Dissabte / 19 i 21 h / Plaça Nova

Circ / 10 min
Dissabte / 19.15 i 21.30 h / Plaça de la Vila

Circ / 30 min
Dissabte / 20.30 i 23.30 h / Plaça de la Vila

Música i Poesia / 45 min
Dissabte / 21.30 h / Delicatessen

Dues mamies. Dues germanes. Dues tasses de te i
una rutina. Un despertador s’apaga i una ràdio s’encén. Viure entre els records de l’ahir i la tendresa
de l’ara. Així viuen Joséphine i Madeleine. Somniant
el passat i anhelant el futur. Cada una un pilar, una
peça fonamental d’aquest puzle anomenat vida. Els
desitjos, les preocupacions i els pensaments no
caduquen per a elles.

Un home a un pas de l’esquizofrènia ens convida
a viatjar entre els plecs del seu cervell. Personatge
barrut, ple de tendresa, sarcasme i bogeria. Kerol
ens mostra els efectes adversos que produeixen
viure en el nostre temps. Una sorprenent miscel·lània de malabars excèntrics i beatbox bufó.
Welcome to my Head va ser premiat al 2011 amb
la Medalla de plata del Festival Mondial du Cirque
de Demain en Paris.

Praxis és el procés de coneixement a través de l’acció, la qual deixa de ser un mitjà per arribar al seu
objectiu tot transformant-se en la seva pròpia finalitat. Es tracta que sigui un experiment, una trobada
sense planificar. Aquí no hi ha paraules, només escolta, tres reflexos i una praxi. Els reflexosu passen
a ser inseparables del seu objectiu en una interacció
eterna i simultàniament plena d’inestabilitat.

El col·lectiu Morir de frio, una mica l’atzar, el bosc
i el quotidià, han volgut que dos projectes de diferents disciplines artístiques —el projecte de música
ambiental d’Arnau Musach, anur, i la poesia de Jaume Coll Mariné— s’acabessin trobant i fusionant
com si un mostrés un fons abstracte i l’altre definís
una línia concreta, com un equilibri entre allò espiritual i allò terrenal, com una llum i una ombra.

Chey Jurado — Agua*

Tripolar Project

Laia Estruch — Moat

Ominira

Dansa / 10 min
Dissabte / 19.45 i 22.15 h / Plaça de la Vila

Música / 55 min
Dissabte / 20 h / Delicatessen

Performance / 25 min
Dissabte / 21.45 i 00.15 h / Jardins Vicenç Pujol (baix)

Música / 60 min
Dissabte / 22 h / Plaça Vella

El ballarí i coreògraf Chey Jurado ens presenta
Agua, un extracte de la peça Sentinel on es presenten en forma de dansa els quatre elements primaris (aigua, terra, foc i aire). Aquesta peça descriu i
interpreta els diferents estats, formes i textures de
l’aigua i per on poden evolucionar aquest mateix
element (sòlid, líquid, gasós, s’emmotlla, bull, flueix,
colpeja, dóna vida i a la vegada la treu).

Tripolar Project neix a finals del 2012 i ja des d’un
inici han buscat la seva sonoritat tot combinant estils com el rock, el soul, el pop, el jazz o el funk.
L’any 2014 van presentar el seu primer disc amb
creacions pròpies on la improvisació té un paper
central. D’aleshores ençà han incorporat un baixista
que ha donat una nova sonoritat a la banda.

A Moat, Laia Estruch utilitza una estructura de ferro
(creada a partir de diferents elements i formes tipològiques de parcs infantils de començaments del
segle passat) que funciona com a escena, partitura,
instrument i arxiu. A través d’una relació directa entre cos i estructura, Moat persegueix experimentar,
fixar sons i recorreguts generats per cos i veu tot
prenent com a referència els comportaments corporals i acústics d’aquests espais d’esbarjo.

Ritmes calents i melodies refrescants, crits de ràbia
i alegria, percussions selvàtiques i sonoritats misterioses. Ominira -que vol dir llibertat en ioruba- es
presenta com un trio insòlit de guitarra, trompeta i
electrònica que explora el món del dub i del trip-hop
ètnic buscant un nou espai musical per conquerir.
Música poc convencional, però fàcil d’escoltar i que
convida a endinsar-se en una esfera espiritual a on
la natura té una presència inequívoca.

* Espectacle compartit amb La Plataforma Arts de Carrer.

La Gran Troupe — Si Au Si*

XRX — Emakume

Societat Doctor Alonso — Anarchy

Dansa / 20 min
Dissabte / 22.45 i 00.30 h / Plaça de la Vila

Adna

Teatre / 60 min
Dissabte / 23.15 h / Jardins Vicenç Pujol (baix)

Música / 60 min
Dissabte / 23.15 h / Plaça Vella

Teatre / 60 min
Dissabte / 22.15 i 00.45 h / Jardins Espona

La transparència amaga una mirada efímera d’aire. Tota sola es ressegueix amb contorn obscur i
et fa creure el límit del moviment. Tu, sense saber
que la pell de carn agosarada t’ennobleix el pensament, creus trobar el que et preguntaves i, ella,
fuig eixelebrada sense mancar de presència i sense
allunyar-te d’on ets ara. Segons més tard, el silenci
càustic de son vestit cridaner se’t apropa i, mentre
tu respires el tot ella es converteix en essència.

Anarchy és un experiment entre el caos i l’ordre,
que es podria resumir en “Si vols silenci, has de
treballar-t’ho” o “Fes el que vulguis”. Anarchy dóna
la responsabilitat al públic, i li otorga la paraula, el
soroll i el silenci. Cada acció és responsable. Mitjançant el so es manifesta que l’absència de so i
d’acció també és una decisió pròpia.

Adna debuta amb Night es va publicat l’abril de
2014. Poc després del seu primer llançament, Adna
es muda a Berlín i comença a escriure i gravar el
seu segon àlbum Run, Llucifer. Al Festus Adna ve a
presentar el seu tercer disc Closure, nou cançons
que mostren com tots tenim la nostra forma de conviure amb la nostra obscuritat i per Adna ha sigut
una manera d’honrar les seves arrels bosnianes i
finalment trobar la seva llar.

Què passaria si un dia poguessis veure el món des
de fora? Si au Si convida l’espectador a observar
l’experiència de viure en la humanitat amb tots els
seus contrastos, intents i contradiccions, a través
d’un recorregut itinerant, com en una exposició.
És un viatge humà al llarg de la història. Mostra
com l’ésser humà sempre ha tingut la necessitat
d’autodefinir-se vers l’altre i vers la societat.
*Com que l’aforament és limitat, cal recollir entrada
(gratuïta) al taulell del Festus, a la pl. Nova, de 19
a 21 h. Es prega puntualitat. En el cas de persones
amb mobilitat reduïda feu-nos-ho saber, ja que us
haureu de desplaçar per accedir a l’espectacle.

Readymade Productions —
Oberon’s Tears
Arts Visuals
Dissabte / 22 a 00.30 h / Jardins Vicenç Pujol (dalt)

Oberon’s Tears és un bosc màgic on so i aigua es
barregen l’un amb l’altre per crear melodies oníriques. Tan sols remullant-se la punta dels dits,
els visitants d’aquest petit bosc podran composar
cançons que de ben segur despertaran la imaginació de grans i petits. Una excursió plena de sons
i colors que conduirà als més intrèpids per mons
desconeguts a través de l’oïda, el tacte i la vista. Qui
s’atrevirà a endinsar-se al regne d’Oberon i Titània?

Connectome

Xarim Aresté

Música / 50 min
Dissabte / 22.30 h / Delicatessen

Música / 70 min
Dissabte / 00.45 h / Plaça Vella

Connectome és un mapa, el misteri dels espais que
hi ha entre dos punts, allò que connecta i la clau
que ens fa diferents a cada un de nosaltres! Així
sona aquesta música, arriba en forma de cançons
que uneixen coses llunyanes i ens colpegen en alguna part del nostre interior! Pianos amb sons de
la NASA processats, teories científiques amb capes
de veus que no se saben d’on venen o buits que
floten sense gravetat.

Els vessaments químics d’Ercros al pantà de Flix
havien de tenir la seva part positiva. Potser sense
aquests adulterants no haurien sorgit personatges
com Xarim Aresté, que de petit va beure d’aquelles
aigües i ara, com caigut a la marmita de la poció
màgica, escampa arreu el seu do en forma de
cançons. Després d’una llarga trajectòria amb Very
Pomelo i també com a escuder de Maika Makovski,
Sopa de Cabra o Sanjosex, ara presenta el segon
disc en solitari, La rosada.
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Dissabte 08 de juliol / de 18 a 20 h / Plaça Jacint
Verdaguer

LA CARRERA (Fest-off)

Dissabte 8 de juliol / a partir de les 17.30 h / Plaça de
la Carrera

Flying Frogs + Föbia + Chronik + Melting fast +
Violets + Green Buds

FESFIRA

Dissabte 8 de juliol / a partir de les 17.30 h / Plaça Nova

Diversos creadors (pintura, disseny, joieria, fotografia, objectes, artesania, forja, il·lustració…) s’instal·
laran a la fira del Festus, el dissabte a la Plaça Nova.
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Vine a enfortir la teva musCULTURA i emporta’t un
record inesborrable d’aquest FESTUS. Marca “bola”
durant tot el festival!

8

ESPAIS

ACTIVITATS /
OFF / FESFIRA

Dijous 06 de juliol / 21 h / Cinema El Casal / 5€

Dublín (Irlanda) 1980. En Conor està estudiant en
una escola privada, però amb l’arribada de la recessió econòmica es veu obligat a estudiar en un
centre públic, en un ambient més tens. Allà coneix
Raphina, una jove a qui convida amb l’objectiu
de conquerir-la, a ser l’estrella dels videoclips de
la banda que vol formar. Pel·lícula nominada als
Globus d’Or i als David di Donatello com a millor
pel·lícula de la Unió Europea.
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CINEMA: Sing Street
Direcció i guió: John Carney

1

Jardins Vicenç Pujol

5

Plaça de la Vila

2

Pàrquing del Sindicat

6

Plaça Nova

3

Plaça Vella

7

Delicatessen

4

Plaça Jacint Verdaguer

8

Plaça de la Carrera

Programa
Dijous, 6 de juliol
HORA artista / ESPECTACLE

LLOC

ESTIL

DURADA

21.00

Cinema El Casal

Cinema — 5€

105 min

Sing Street

Divendres, 7 de juliol
18.00

Final taller de dansa - XRX

Jardins Vicenç Pujol

Dansa

20.30

Brunette Bros. Circus

Pàrquing del Sindicat

Circ — 5€

60 min

HORA artista / ESPECTACLE

LLOC

ESTIL

DURADA

18.00

Un joc de cadires

Jardins Vicenç Pujol

Instal·lació

19.00

Les Mamies

Plaça Nova

Dansa

40 min

19.15

Jordi Kerol

Plaça de la Vila

Circ

10 min

19.45

Chey Jurado

Plaça de la Vila

Dansa

10 min

20.00

Pass & Company

Plaça Nova

Circ

50 min

20.00

Tripolar Project

Delicatessen

Música

55 min

20.30

Cia. Estropicio

Plaça de la Vila

Circ

30 min

21.00

Les Mamies

Plaça Nova

Dansa

40 min

21.30

Jordi Kerol

Plaça de la Vila

Circ

10 min

21.30

Anur & Jaume Coll

Delicatessen

Música/Poesia

45 min

21.45

Laia Estruch

Jardins Vicenç Pujol

Performance

25 min

22.00

Brunette Bros. Circus

Pàrquing del Sindicat

Circ — 5€

60 min

22.00

Readymade Productions

Jardins Vicenç Pujol

Instal·lació

20.30

Ràdio Fluorescer

Placeta de Coll i Dorca Ràdio

22.00

Ominira

Plaça Vella

Música

60 min

21.15

Diego Sinniger

Plaça de la Vila

Dansa

15 min

22.15

Chey Jurado

Plaça de la Vila

Dansa

10 min

21.30

Wood

Plaça Vella

Música

45 min

22.15

La Gran Troupe

Jardins de l’Espona

Teatre

60 min

22.00

Circ Eia

Plaça de la Vila

Circ

45 min

22.30

Connectome

Delicatessen

Música/Poesia

50 min

22.30

Agost

Plaça Vella

Música

60 min

22.45

XRX

Plaça de la Vila

Dansa

15 min

23.00

Brunette Bros. Circus

Pàrquing del Sindicat

Circ — 5€

60 min

23.15

Adna

Plaça Vella

Música

60 min

23.00

Diego Sinniger

Plaça de la Vila

Dansa

15 min

23.15

Sociedad Doctor Alonso

Jardins Vicenç Pujol

Teatre

60 min

23.45

Cala Vento

Plaça Vella

Música

50 min

23.30

Cia Estropicio

Plaça de la Vila

Circ

30 min

01.00

Museless

Plaça Vella

Música

60 min

00.15

Laia Estruch

Jardins Vicenç Pujol

Performance

25 min

00.30

XRX

Plaça de la Vila

Dansa

15 min

00.45

La Gran Troupe

Jardins de l’Espona

Teatre

60 min

00.45

Xarim Aresté

Plaça Vella

Música

70 min

Dissabte, 8 de juliol
17.30

La Carrera (Fest-Off)

Plaça de la Carrera

Música

18.00

FesFira

Plaça Nova

Fira

18.00

Brunette Bros. Circus

Pàrquing del Sindicat

Circ — 5€

18.00

Ràdio Fluorescer

Plaça Nova

Ràdio

18.00

Pass & Company

Plaça Nova

Circ

60 min
50 min

Diumenge, 9 de juliol
18.00

Brunette Bros. Circus

Pàrquing del Sindicat

Circ — 5€

60 min

22.00

Brunette Bros. Circus

Pàrquing del Sindicat

Circ — 5€

60 min

Torelló, 7 i 8 juliol 2017
www.festusfestival.com

Amb el suport de:

Membre de:

Col·labora:

Mitjans col·laboradors:

disseny: control Z

Organitza:

