Dissabte 6 de maig
D’11 a 21 h, al parc de Montigalà

Montigalà Arts Festival
Us presentem la primera edició del Montigalà Arts Festival (MAF) a Badalona.
Un nou espai pensat per a tota la família, ple d’espectacles i jocs relacionats
amb les arts escèniques: la música, el teatre, el circ, la dansa... Podreu
descobrir la força de les companyies badalonines -reconegudes a nivell
internacional- amb un programa festiu, familiar i ple de sorpreses màgiques!

Activitats permanents:
FOODTRUCK EXPERIENCE
Festa culinària per als amants de
l’street food. Camionetes i terrasses
tranquil·les per poder degustar els
aliments.

JOCS INFANTILS I
TALLERS
Activitats per als més petits
relacionades amb les arts
escèniques.

ESPECTACLE IKEBANA

MÚSICA

Ambientació de l’espai a càrrec
d’Alvictor-Patx-Work inflables.
Els seus espectaculars inflables de
totes mides i colors converteixen
el parc en un espai únic!

Els concerts en directe i els DJ
ambientaran l’espai, et faran
ballar, cantar, somriure... la música
transforma!

Espectacles itinerants:
Sessions a les 11.30 h / 18 h

DANI LLEONART, PULMON
Molt més que un beatboxer. En Dani proposa un
xou contundent, teatral, sorprenent tècnicament
que connecta amb tots els públics.
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Espectacles itinerants:
Sessions a les 12.30 h / 17.30 h / 20.30 h

XIRRIQUITEULA TEATRE, GIRAFES
Espectacle d’alçada! Aquestes Girafes han girat per tot el món i han
provocat admiració als grans i emocions de tota mena als petits.
Singapur, Colòmbia, Polònia, Itàlia, l’Iran, Corea, la Xina, Costa
Rica, Veneçuela, el Regne Unit, Alemanya i tants altres països...
ara a Badalona, a casa!
Sessió a les 13 h

ENRIC MAGOO, MAG MÀGIA
Màgia còmica, manipulació, combinació de jocs parlats amb jocs
visuals i musicals ... La primavera ens porta un espectacle renovat i
inèdit a Badalona.
Sessions a les 16.30 / 20.30 h

BRINCADEIRA
Res de ritmes suaus! Vindran amb el seu espectacle Vertical, basat en
la percussió afrollatina desenfadada. El seu tret distintiu, l’expressió
corporal, acompanyarà tots els ritmes i provocarà un poderós efecte
visual en l’espectador. Brincadeira et farà caure de la cadira!
Sessió a les 18.30 h

XAVI LOZANO, SOLO
Concert amb instruments impossibles. Repertori ple de comicitat i
interacció amb el públic interpretat amb escales, tanques, bicicletes,
cadires, crosses... Espectacularitat i humor de la mà del badaloní
Xavi Lozano.
Sessió a les 19.30 h

CONCERTS INFANTILS
Música participativa amb companyies badalonines per engegar
l’esdeveniment, fer gaudir els més petits i implicar-hi tota la família!

Amb el patrocini de Centre Comercial Montigalà
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