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PROGRAMA

INSTAL·LACIONS
PERMANENTS 

Divendres de 18 a 21 h
i dissabte d’11 a 14 h i de 18 a 21 h
Accés directe 

Codi Lluna, d’Adrià Voltà
Instal·lació de realitat augmentada paradoxal 
on la lluna es passeja “sense necessitat de 
codi”.

Aquí i Ara, d’Ester Vallès 
Instal·lació artística literària on submergir-se 
en el món de l’artista per recordar-nos la 
importància de viure i captivar-nos cap al 
present.

Simple Present
de Las Miradas Compartidas i Atelier Escènic
Instal·lació interactiva on tenir una conversa 
pot ser l’acte més petit que podria canviar el 
món.

DIVENDRES 20 DE MAIG

18 h i  19.30 h
(LL)aves
de Paloma Moreno
Una human specific performance art íntima 
que us endinsarà al seu món i participareu del 
procés on es troben les claus.
A partir de 15 anys. Inscripció prèvia

De 18 a 20 h
On es creuen les músiques
d’Alex Carasol i Xavi Guitard
Taller/muntatge musical per a totes per viure 
i veure la influència que ha tingut l’evolució 
en la música.
Tallers oberts, accés directe 

20.30 h
Simple Present
LAB JOVE de l’INS la Talaia 
Una performance que utilitza les arts vives 
com a vehicle. Podrem crear infinitat de 
converses que poden generar possibles canvis 
en la nostra comunitat.
Accés directe

DISSABTE 21 DE MAIG 

11 h
Em conec a través del flamenc
amb Rebeca Monasterio
Un taller de flamenc per gaudir amb el cos 
i la música mentre aprens senzills passos de 
flamenc i per poder exterioritzar el teu món 
interior.
A partir de 6 anys. Inscripció prèvia

11 h i 12.15 h
Teatre en família
amb La Porta de Fusta
Una proposta de joc teatral per endinsar-nos 
en el cos, la fantasia i l’alegria de jugar plegats. 
Juguem? 
11 h: infants de 3 a 6 anys + 1 adult
12.15 h: infants de 7 a 9 anys + 1 adult
Inscripció prèvia

11 h
Atelier Escènic
de Maria Stoyanova 
En aquest taller coneixereu tècniques, exercicis 
i eines relacionades amb l’entrenament de l’ac-
tor, la investigació teatral i la creació escènica, 
treballant  amb el cos, l’escriptura i l’expressió 
artística. (A partir de 14 anys)
Inscripció prèvia

12 h i 18 h
Anhelos
Performance d’Angeles Gordillo
Acció que ens convida  fer un viatge sostingut 
amb afecte i dosis d’humor, que busca sortir de 
la solitud a través de la conversa.
Inscripció prèvia. A partir de 14 anys

18 h i 19.15 h
Espai de trobada
de Carol Martínez d’Espai
Taller on interactuar entre nosaltres a través de 
l’expressió artística amb material plàstic. Una 
porta oberta a l’acte creador i al joc. 
18 h: infants de 4 a 8 anys + 1 adult
19:15 h: infants de 9 a 11 anys sols.
Inscripció prèvia

De 18 a 20.30 h
Performance NonStop
a càrrec de Maria Stoyanova 
Peça creada especialment per al Festival Ara 
i Aquí, on a través de cos(sos), imatge(s) i 
paraula(es) s’anirà teixint un espai comú i un 
“nosaltres” efímer i únic.
Accés directe

21 h
El Timo
d’Alba Raventós
Actuació final composta de dansa, veu i his-
tòries per fer obrir el pensament i el cos. Què 
és veritat? Què diu el cos? Què diu la història? 
Accés directe 


