Desplaça’t és el Festival d’Arts de Carrer del Centre Cívic Casa Groga que
aposta per les disciplines culturals i artístiques que tenen lloc a l’espai públic amb la voluntat de recuperar-lo i afavorir la interacció entre artistes i
ciutadania.
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Enguany celebrem el 15è aniversari i ho fem amb un selecció de propostes
de gran qualitat on trobem totes les expressions artístiques que es poden
dur a terme al carrer.

18 i 19 de maig de 2019

Et proposem un cap de setmana per sentir i gaudir en família o amb els
amics, a l’entorn privilegiat de Sant Genís, als peus de Collserola

Metro Vall d’Hebron

M

Un esclat d’expressions culturals ens esperen al bell mig de la primavera.
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TOTES LES ACTIVITATS SON GRATUÏTES
Fotografia a càrrec de Jordi Romero
So a càrrec de Larry’s
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TRADICIÓ, CARRER I VERMUT FOLK

CULTURA URBANA I STREET ART

CIRC A LA PLAÇA

Dissabte 18 de maig - matí

Dissabte 18 de maig - tarda

Diumenge 19 de MAIG - matí

A partir de les 11 h

A les 12 h

Creativitat, art i joves en clau
comunitària

Mostra de cultura popular d’aquí i
d’arreu

Les entitats joves del territori transformen
l’espai públic mitjançant la pintura mural.
Es tracta d’una acció col·lectiva per crear
una xarxa d’experiències on l’art esdevé
l’eina de transformació social.
Hi participen: Associació de Joves de Sant
Genís dels Agudells (AJSGA), Joventuts
Alternatives de Montbau (JAM), Col·lectiu
Feminista Las Periférikas, Assemblea
Jove Taxonera i Assemblea Feminista de
la Taxonera.
A partir de les 11.30 h
Un matí per gaudir en família amb espai
de jocs, dinamitzat per Baobab, i la mostra
de cultura popular i tradicional. Un matí
que ens permetrà recuperar coneixements,
costums i danses d’aquí i d’arreu.
Confecció catifa de flors a càrrec de
l’Escola d’Art Floral i Disseny de Jardins de
Catalunya
Tatuatges de henna marroquins.
Col·labora Kaoutar Farcou

SEVILLANES: ARTE Y DUENDE DE LA
CASA GROGA, GRUPO FLAMENCO
NEOCLASIC i BALL DE GITANES DE
MARTORELLES
A les 13 h
Concert vermut amb GANZÁ
GANZÁ és un conjunt de música brasilera
de Barcelona que, tal com el seu nom
indica, “marca o compaso do samba”.
Ho fa des d’una perspectiva fresca, amb
un estil propi sorgit a partir de la fusió
de diferents ritmes de la cultura popular
brasilera i diferents estils com la samba,
xoro, bossa nova, ritmes afrobrasilers i
del nord-est de Brasil (baião, forró, ijexá,
samba de roda), amb pinzellades de jazz
i soul.

Tarda d’art i cultura urbana a partir de
tallers dirigits a infants i joves.
A partir de les 17.00 h
Taller de grafit – Paola Mikiej
Tens curiositat pel grafit? Vine i participa de
la pintada del mur, juntament amb la Paola
Mikiej, muralista que ens introduirà a partir
d’esprais i colors en el món del grafit.
Taller pintar gorres – Soem Mac
Juntament amb l’artista urbà Soem Mac,
personalitza una gorra amb el teu propi
disseny i endu-te-la!

Taller hip-hop – GETBAK
Master class adaptada al nivell principiant,
per acostar la dansa urbana. El taller
es basa en la presentació d’estils
representatius i visuals: petit tast de
popping, amb exercicis de robotisme i
animation; iniciació al hip-hop, al flow i
passos bàsics.
A les 19 h
Actuació hip-hop –
WWA-Women Wiz Attitude

A partir de les 11.30 h

A les 13 h

Taller de circ a la plaça amb la
Cia. Passerell
Vine a conèixer en família des de dins el
món del circ, l’art del risc, les acrobàcies i
els malabarismes. Cada un de vosaltres
viurà l’experiència de ser com un gran
artista del circ.

Back2classics
Cia. Planeta Trampolí

No et perdis l’aventura!

La Cia. Planeta Trampolí ens proposa Back
2 Classics, un espectacle fresc, proper i íntim per a tota la família, on el llit elàstic i
els antics discs de vinil prenen vida pròpia
entre les bogeries i acrobàcies del seu protagonista, fusió del circ més clàssic amb
la cultura urbana a través del ball i l’art del
Turntablism (scratch amb vinils).

MARATÓ D’ESPECTACLES

CONCERT

Diumenge 19 de maig - TARDA

Dissabte 18 de maig - nit

En només una tarda, públic en general,
programadors, companyies, equipaments... gaudiran del bo i millor de les
disciplines d’arts de carrer. Una mostra
de 8 companyies seleccionades per la
seva qualitat.

Malabars i clown:
Jonny Tresvueltas. ChocoChurry
Acrobàcia, clown i arts plàstiques:
Colors. Balagans Cia.
Circ i dansa: Lek. Su e Giu

De 17.30 a 20 h

Circ i humor: Ye Orbayu. Cia Vaques

A partir de les 22 h – EKO VERSIONS
EKO versions és una injecció d’energia musical que et transportarà per diferents estils
musicals del tot actuals a través de 8 amics que porten la festa dins: joventut i frescor
amb una experiència destacada. A cada concert EKO comparteixen amb el públic una
explosió de sons i colors que el fan vibrar i el fan formar part de la festa!
Seny o rauxa? Ells ho tenen clar... i tu?. Ens veiem aquesta nit!!

Clown: El Flaco
Música i dansa:
Awake. Nexart Percussions
Dansa: Dosis. Unaiuna
Bicicleta acrobàtica:
Pedal a fondo. David Vermut

© Cia. Unaiuna

FOC, DRAC I DIABLES
Diumenge 19 de maig - nit
©Ganzá

©Eko Versions

20.30 h Espectacle de foc

Petita mostra pirotècnica a càrrec de FOC - Dracs, Diables i Tabalers i la Colla de Diables
i Diablons de Montbau .

