L’hivern passat va fer deu anys del Circusalem, el primer
cabaret que vam fer com a Tub d’Assaig al nostre local del
carrer Sant Leopold, a finals de desembre de 2007. Un
espectacle que pràcticament va ser el tret de sortida del llarg
viatge de la nostra associació.
Durant aquests deu anys hem passat per situacions i estats
d’ànim de tot tipus, hem vist fer-se i desfer-se companyies i
també un anar i venir de persones constant, hem crescut, ens
hem encallat, hem vist néixer els que potser seran els futurs
membres de la nostre col·lectiu, ens hem il·lusionat i ens hem
decepcionat i un llarg etcètera.
Avui podem dir que hem madurat i que tenim un projecte
sòlid, construït des de l’assemblearisme i l’autogestió, amb un
equip humà únic i inimitable. Hi ha una feinada darrere de tot
plegat que us arriba i resulta clarament visible, però també
hi ha una part d’aquesta que no ho és tant i no per això no vol
dir que no sigui imprescindible...i us volem confiar un secret:
sabem que quan fem la feina des del cor, no ens para ningú.
Durant aquest any hem anat celebrant aquest desè
aniversari com és merescut i estem molt contents que ens
hagueu acompanyat a les diferents activitats que hem anat
proposant.
Aquesta celebració, que va començar amb el Circ de l’any,
acaba amb el 10è Festival de Circ de Terrassa. Un festival que
hem preparat amb molta energia per que el gaudiu al màxim.
Esperem que hi sigueu, tal com hi heu estat durant tot
aquest temps, ens costa trobar paraules per agrair-vos
tot l’escalf i estima que ens heu mostrat. A totes aquelles
persones que us heu creuat en el nostre camí fins ara ja
sigui com a públic, com a usuàries, treballant o col·laborant
voluntàriament: gràcies, sense vosaltres no seriem res.
Una abraçada, visca el circ i visca Tub d’Assaig!

Presentadores

LAS

POLIS

Elles estan alerta! Elles defensen la llei!
Susana i Vanesa: agents de policia
La seva missió: protegir la ciutadania i mantenir de l'ordre.
El seu lema:

TOT ESTÀ SOTA CONTROL
L'única pregunta: ¿qui les controla a elles?
Las polis ens guiaran pel festival i us prometem que faran
servir la força mínima necessària!
Una mirada còmica a les forces de l'ordre
en temps de repressió.

Intèrprets: Fanny Giraud i Marta Sitjà

4 de setembre I 18:30h

BACK 2 CLASSICS

Back 2 Classics proposa un espectacle de llit elàstic
fresc, proper i íntim per a tota la familia.
Un espectacle on el llit elàstic pren vida pròpia entre les bogeries i
acrobàcies del seu protagonista. Un espectacle ple d'humor, poesia
i caramboles on el sòl trontolla i l'acció més senzilla i quotidiana es
converteix en el repte més gran i extraordinari.

Companyia: Cia. Planeta Trampolí
Intèrprets: Angel de Miguel Garcia
Escenari: Infant Martí

4 de setembre I 19:15h

BAL TRAP

Bal Trap són 6 acròbates en un terreny de joc que
decideixen jugar amb el què els envolta. Sovint,
orientant-se cap al risc.
Bal Trap és un partit de 30 minuts en directe.
Bal Trap són 6 acròbates en un terreny de joc que decideixen jugar
amb el què els envolta. Sovint, orientant-se cap al risc.
Bal Trap és un espectacle de precisió i propulsió, llançaments de
cossos i objectes punxeguts.
Bal Trap és l'individu que afronta el grup, la confiança en l'altre.
Bal Trap no és una competició, és creuar la línia junts.
Companyia: La Contrebande
Intèrprets: Luna Pi, Jacob Auzanneau, Florian Bessin, Hugo Moriceau, Simon
Ceype i Antoine Cousty
Escenari: Infant Martí

4 de setembre I 21h

BRICKS

Espectacle de circ i clown per a tots els públics, una
història simple d’un dia de portes obertes a un lloc
de treball molt autèntic.
Quatre personatges especials comparteixen feina d’una manera
molt particular, són operaris d’una planta de selecció de deixalles,
conduïda per un patró omnipresent. Arriben camions amb objectes
per descartar, als que ells troben un ús molt més creatiu i lúdic.
Sense adonar-se’n pràcticament, es posen en situacions extremes
que tenen un fort component tècnic, físic i musical.

Companyia: Cirk'Crash
Intèrprets: Luc Lucario, Yves Chevallier, Pol Casademunt i Pol Jubany.
Escenari: Xemeneia

5 i 6 de setembre I 17:30h a 18:45h

TASTETS DE CIRC

Tallers oberts per a aprendre diferents tècniques de circ,
adreçat a les famílies i els infants.

Equilibris
Cable d’equilibri
Bola d’equilibri
Xanques
Rolets

Aeris
Trapezi
Teles

Organitza
Associació Tub d’Assaig 7.70

Malabars
Plats xinesos
Pals del diable
Pilotes
Diàbolos
Anelles
Lloc
Carrer Infant Martí

Tub d'Assaig
estrena nou local.
Destinat a la creació artística i a la
promoció de la cultura de la ciutat.

L’associació de circ Tub d’Assaig
7.70 estrena nou local al Condicionament Terrassenc. Un pas
molt important perquè Terrassa
disposi d’un gran equipament sociocultural destinat a la creació
artística i a la promoció de la
cultura de la ciutat.
El projecte artístic, pedagògic i
social de Tub d’Assaig començarà
a funcionar a partir del mes
d’octubre. El nou espai també
permetrà acollir residències
artístiques amb companyies de
tot Europa.
Amb aquest objectiu, en els darrers mesos s’han dut a terme un

conjunt d’actuacions destinades a
la millora i adequació de l’espai al
Condicionament Terrassenc per
tal que l’entitat desenvolupi les
seves activitats amb les millors
garanties. D’aquesta forma,
s’ha dividit l’espai de 310 m2
en diferents zones, s’ha dotat
la superfície d’un nou paviment
i s’ha procedit a la construcció
d’una solera estructural per poder
instal·lar ancoratges tècnics destinats a la pràctica de diferents
disciplines de circ. També s’ha fet
el muntatge d’un pòrtic de tipus
“truss” per poder dur a terme la
pràctica d’exercicis aeris.

Amb la seva instal·lació en el nou
espai ubicat al Condicionament
Terrassenc, l’Associació Tub
d’Assaig 7.70 podrà continuar i
incrementar la seva programació
d’activitats per tal de desenvolupar les seves tècniques des de les
vessants artística, pedagògica i
social, així com promoure les arts
escèniques i el món de l’espectacle impulsant el circ com una eina
de transformació social i cultural.
Tub d’Assaig destinarà aquest nou
espai a la formació, la creació i a la
que serà la seu de l’Escola de Circ,
així com també esperen rebre residències artístiques de diferents
disciplines escèniques.

L'entitat té previst mantenir en
funcionament l’antiga seu social
per dur a terme activitats complementàries.
L’Associació Tub d’Assaig 7.70
podrà continuar i incrementar
la seva programació d’activitats
per tal de desenvolupar les seves
tècniques des de les vessants
artística, pedagògica i social,
així com promoure les arts
escèniques i el món de l’espectacle
impulsant el circ com una eina de
transformació social i cultural.
Més informació
www.tubdassaig.com

Cursos per infants i joves
de 3 a 15 anys
L’Escoleta ofereix als més petits la possibilitat d’aprendre
diferents disciplines del circ. És una alternativa de lleure i
a la vegada una eina socioeducativa que transmet valors de
convivència, cooperació i respecte.

Escola

de Circ

Tub d’assaig
Grup de Xics
DE 3 ANYS (nascuts/des el 2015)
Dilluns de 17.30h a 18.30h
Preu: 25€/mes, 70€/trimestre, 180€/any.
Grup de Menuts
DE 4 i 5 ANYS (nascuts/des el 2013 i 2014)
Dimarts, Dijous i/o Divendres de 17.30h a 18:30h
Preu per sessió setmanal: 25€/mes, 70€/trimestre, 180€/any.
Grup de Petits
DE 6 i 7 ANYS (nascuts/des el 2011 i 2012)
Dimecres de 17.30h a 19h
Preu per sessió setmanal: 35€/mes, 100€/trimestre, 270€/any.
Grup de Mitjans
DE 8 i 9 ANYS (nascuts/des el 2009 i 2010)
Dimarts i/o Dijous de 17.30h a 19h
Preu per sessió setmanal: 35€/mes, 100€/trimestre, 270€/any.
Grup de Grans
DE 10 i 11 ANYS (nascuts/des el 2007 i 2008)
Dilluns de 17.30h a 19h
Preu per sessió setmanal: 35€/mes, 100€/trimestre, 270€/any.
Grup de Joves
DE 12 i 13 ANYS (nascuts/des el 2005 i 2006)
Dilluns de 18:30h a 20:30h i/o Dimecres de 19h a 21h
Preu per sessió setmanal: 45€/mes, 130€/trimestre, 360€/any
DE 14 i 15ANYS (nascuts/des el 2003 i 2004)
Dijous de 19h a 21h
Preu per sessió setmanal: 45€/mes, 130€/trimestre, 360€/any

Inscripcions
Pots inscriure’t els dies laborables del 17 al 28 de setembre
de 17h a 20h al nou Local de l’Associació de Circ Tub d’Assaig
7’70: Carrer del Canonge rodó (davant del número 51),
Terrassa.
Si vols més informació o bé reservar plaça,
envia’ns un correu electrònic a: escolatub770@gmail.com
www.tubdassaig.com/formacio

Escola
de Circ
assaig

Tub d’

Cursos per a joves i adults a
partir de 16 anys
Clown [A càrrec de Jordi Torrens · Cia Filigranes]
Dijous de 19:30h a 21:30h
Preu per sessió setmanal: 45€/mes, 130€/trimestre, 360€/any.
Equilibris Acrobàtics en parella
[A càrrec deTomàs Cardús · Cia.Pistolet]
Dimarts de 21h a 22.30h
Preu per sessió setmanal: 35€/mes, 100€/trimestre, 270€/any.
Acrobàcia [A càrrec de Marc Hidalgo]
Dimarts de 19h a 21h (Nivell intermedi)
Dijous de 20h a 22h (Inicial)
Preu per sessió setmanal: 45€/mes, 130€/trimestre, 360€/any.
Malabars [A càrrec de Cristian Uroz]
Divendres de 20h a 22h
Preu per sessió setmanal: 45€/mes, 130€/trimestre, 360€/any.
Teles, Trapezi i Cèrcol Aeri [A càrrec d’Anna Plotnikova]
Dimecres de 19h a 21h / Dijous de 10h a 12h / Dijous de 19h a 21h
Preu per sessió setmanal: 45€/mes, 130€/trimestre, 360€/any.
Flexibilitat [A càrrec d’Anna Plotnikova]
Dilluns de 10h a 11h
Preu per sessió setmanal: 25€/mes, 70€/trimestre, 180€/any.
Verticals [A càrrec d’Enric Petit · Cia.Pistolet]
Divendres de 19h a 21h
Preu per sessió setmanal: 45€/mes, 130€/trimestre, 360€/any.

5 de setembre I 19h

FURIEUSE TENDRESSE

“Furieuse Tendresse” és un crit nascut per expressar la intensitat de la vida i el moment. Una invitació a sacsejar l’ésser humà a través del circ i els
extrems.
El 1975, Patti Smith va publicar el seu àlbum “Horses”, un concentrat de rock salvatge i poesia ardent. 43 anys després, com per una
coincidència vertiginosa, tres entusiastes s’apoderen de l’escenari,
empesos per aquesta passió contagiosa.
En un rugit d’acrobàcies intenses i poesia frenètica, celebren la
llibertat, sobre un fons de rock.
Companyia: Cirque Exalté
Intèrprets: Sara Desprez, Jonathan Charlet i Angelos Matsakis
Escenari: Xemeneia

5 de setembre I 21h

FLOU PAPAGAYO

Un atreviment espontani i necessari. Una
imprudència irremeiable per donar peu al poema
més pur i senzill.
Tres caràcters sensibles i caòtics
peregrinen circularment en una pista de Circ eterna i Universal.
Les emocions i el deliri per compartir són l'impuls d'aquest curiós
viatge on cada un d'ells aconsegueix convèncer a l'altre d'allò que ni
ell mateix sap.
I és que Flou Papagayo no es pot saber, perquè només se sent.

Companyia: Mumusic Circus
Intèrprets: Marçal Calvet, Marta Camuffi i Clara Poch
Escenari: Infant Martí

5 de setembre I 18h

PROGRAMACIÓ DE LA

BIBLIOTECA DEL D4

Que comenci l'espectacle
Mostra de llibres i documents relacionats amb el circ, per a petits i
grans.
Del 3 al 7 de setembre a la Biblioteca del D4.
Hora del conte
A càrrec del grup Explica’m un conte, per a infants a partir de 3 anys.
Dimecres 5 de setembre. 18:00h.
A la plaça de l'Assemblea de Catalunya.

6 de setembre I 19h

FRACTAL

Fractal és un espectacle que estira un instant i el
converteix en un muntatge escènic. L'instant és
plenament conscient de si mateix, i per aquest
motiu tot el que passa està lligat al que ha passat i
al que passarà.
La fragilitat apareix quan ens mostrem, per aquest motiu no hi ha
secrets i tot el que es veu a escena és el que hi ha i el que és necessari. És per aixó que l'objecte escenogràfic principal, indispensable
per la técnica de circ, és la mínima expressió d'ell mateix.
Companyia: Cia. Terna
Intèrprets: Tomàs Cardús, Anna Torné i Marc Esteve.
Escenari: Infant martí

6 de setembre I 21h

GALA DE CLOENDA

Audrey
Decaillon

Irene
Estradé

Sofía
Ferrari

Juana
Beltrán

Marta
Izquierdo

Fanny Giraud
i Marta Sitjà

Dm 4 de setembre

18h

18:30h

BACK 2 CLASSICS > Cia. Planeta Trampolí
> Escenari Infant Martí

19:15h

BAL TRAP > Le Contrebande
> Escenari Infant Martí

21h

17:30h a
18:45h

Dc 5 de setembre

18h

18:50h

BRICKS > Cirk'Crash
> Escenari Xemeneia
TASTETS DE CIRC > Ass. Tub d'Assaig
> Carrer Infant Martí
HORA DEL CONTE > Explica'm un conte
> Zona Plaça de l'Assemblea de Catalunya
INTRO DEL DIA > Las Polis
> Escenari Xemeneia

19h

FURIEUSE TENDRESSE > Cirque Exalté
> Escenari Xemeneia

21h

FLOU PAPAGAYO > Mumusic Circus
> Escenari Infant Martí

17:30h a
18:45h
Dj 6 de setembre

INAUGURACIÓ FESTIVAL > Las Polis
> Escenari Xemeneia

18:45h

TASTETS DE CIRC > Ass. Tub d'Assaig
> Carrer Infant Martí
INTRO DEL DIA > Las Polis
> Escenari Xemeneia

19h

FRACTAL > Cia. Terna> Escenari Infant Martí

21h

GALA DE CLOENDA > Audrey Decaillon, Juana
Beltrán, Sofía Ferrari, Irene Estradé, Marta Izquierdo, Fanny Giraud i Marta Sitjà > Escenari Xemeneia

Festival de Circ de Terrassa 2018

COM ARRIBAR-HI

PLAÇA DE L’ASSEMBLEA DE CATALUNYA I Xemeneia de la Bòbila Almirall

INFORMACIÓ D'INTERÉS

Espai (o itinerari) físicament accessible > Si es requereixen suports o mesures d’accessibilitat addicionals, poseu-vos en contacte amb l’organització correu electrònic
tubdassaig@gmail.com o al telèfon 608 687 729

Organitza i dirigeix

Per a més informació

www.tubdassaig.com

Amb el suport de

Col·laboren

