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PRESENTACIÓ
El present document és un recull dels principals festivals, fires i mercats d’arts
escèniques que es celebren a Catalunya.

Els festivals, fires i mercats que hi apareixen s’han escollit a partir dels següents criteris:
−

Festivals, fires, mostres i mercats d’arts escèniques que han comptat amb ajut dels
organismes que conformen l’actual Direcció General de Creació i Empreses
Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya durant els
últims anys.

−

Informacions sobre els espais d’exhibició i agenda d’activitats de la web de
l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya ( .apcc. ).

−

Informacions sobre els festivals i agenda d’activitats de la web de l’Associació de
Professionals de la Dansa de Catalunya ( .dansacat. ).

−

Informacions sobre fires de la web de l’Associació Professionals de Teatre per a Tots
els Públics ( .ttp. ).

−

Els esdeveniments seleccionats s’han classificat en quatre àmbits temàtics, segons
l’estil majoritari dels espectacles programats: teatre, tots els públics, dansa i circ.

−

Els esdeveniments seleccionats pertanyen a l’àmbit de les arts escèniques de
caràcter professional.
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TEATRE
Fira Tàrrega. Fira de teatre al carrer
Tàrrega (Lleida)
11 - 14 setembre 2014
34a edició
Organització: Ajuntament de Tàrrega i Departament de Cultura de la Generalitat
Direcció artística: Jordi Duran
Adreça: c/ St. Antoni, 1 · 25300 Tàrrega (Lleida)
Tel: 973 310 854
firateatre@firatarrega.com
www.firatarrega.com
La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, iniciada l’any 1981, és el mercat més important del
sud d’Europa i la fira de l’estat espanyol amb més entitats internacionals acreditades. Amb
una gran diversitat d'espectacles, és un aparador de les noves tendències del teatre europeu
i de les propostes de la temporada. Teatre, dansa i circ.
Fira Mediterrània de Manresa
Manresa (Barcelona)
9 - 12 octubre 2014
17a edició
Organització: Fundació Fira d’espectacles d’arrel tradicional, Mediterrània
Direcció artística: David Ibáñez
c/ Àngel Guimerà, 5, 5è pis · 08241 Manresa (Barcelona)
Tel: 93 875 35 88
info@firamediterrania.cat
.firamediterrania.
Mercat escènic que mostra les noves propostes de teatre, dansa i música d’arrel tradicional
de les companyies catalanes, principalment, i d’altres zones de la Mediterrània.
Come & See. Mercat Internacional d’Arts Escèniques Catalanes
Barcelona
juliol 2014
5a edició
Biennal (11 - 13 juliol 2012)
Organització: Associació de companyies de teatre professional de Catalunya (CIATRE)
Direcció: Cristina Salvador
Adreça: A portada C/ Muntaner 246, 1r 08021 Barcelona
Tel. 93 318 26 50
.mora@aportada.
://comeandsee.
El Come & See és un mercat d’espectacles de teatre, dansa, circ, titelles i noves tendències
dirigit sobretot a programadors i productors internacionals, però també de l’estat Espanyol i
de Catalunya. La proposta del Come & See és donar a conèixer els millors espectacles de
les arts escèniques catalanes i difondre les arts contemporànies produïdes al territori.
L’edició 2012 es va celebrar en el marc del Grec 2012.
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Temporada Alta. Festival de Tardor de Catalunya
Salt (Girona)
3 octubre - 8 desembre 2013
22a edició
Organització: Bitó Produccions i Ajuntament de Girona
Direcció artística: Salvador Sunyer
Adreça: Pati del Teatre, 2 · 17190 Salt (Girona)
Tel: 972 40 20 04
@temporada-alta.
.temporada-alta.
Girona i Salt són les seus d'aquest festival de tardor de Catalunya que durant dos mesos
presenta espectacles del millor teatre europeu. S'hi apleguen desenes d'obres, algunes
d'estrena absoluta, i esdevenen un tast de les tendències que arriben els mesos següents.
L’aposta per programar grans noms de l’escena internacional es complementa amb la
voluntat de ser una plataforma de presentació de nous talents. Tot això, juntament amb la
programació de gèneres diversos (teatre, dansa, circ i música), per a diferents públics i una
acurada oferta d’activitats paral·leles, ha convertit Temporada Alta en una cita ineludible. Des
de 2011 organitza una Setmana de Programadors Internacionals. Premi Max de Noves
Tendències 2012.
Festival Grec de Barcelona
Barcelona
juliol 2014
38a edició
Organitzador: Ajuntament de Barcelona
Director artístic: Ramon Simó
Adreça: Rambla, 99 08002 Barcelona
Tel: 93 316 11 12
http://grec.bcn.cat
Festival de teatre, música, dansa i circ que omple els escenaris de Barcelona cada estiu de
propostes artístiques de tot el món.
Litterarum, Fira d’espectacles Literaris
Móra d’Ebre (Tarragona)
30 maig - 1 juny 2014
7a edició
Organització: La Llanterna Teatre
Direcció Artística: Albert Pujol
Adreça: c/ Miquel Rojals, 1 43740 Móra d'Ebre (Tarragona)
Tel: 659 844 382
@litterarum.
.litterarum.
Litterarum, fira d’espectacles literaris està obert a la participació de les companyies, grups,
col·lectius, intèrprets, associacions, etc. que presentin propostes amb un plantejament
professional de les diverses disciplines de les arts de l’espectacle i que es basin en la
literatura en llengua catalana.
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FITT. Festival Internacional de Teatre de Tarragona. Noves Dramatúrgies
Tarragona
26 - 30 juny 2013
2a edició
Organització: Sala Trono
Direcció Artística: Joan Negrié
Adreça: Misser Sitges 10, baixos 43003 Tarragona
Tel. 977 222 014
@fitt.
.fitt.
Porta oberta als nous talents representats en diferents llengües i aplega les noves
dramatúrgies d’autors contemporanis de diferents procedències ja siguin nacionals o
internacionals. A més, el Festival representa una fusió entre història i nous llenguatges
escènics, ja que obre nous escenaris en espais no teatrals, com edificis històrics de la ciutat
Escena Poblenou. Festival de creació contemporània
Barcelona
18 - 20 octubre 2013
12a edició
Organització: Ass. Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou
Direcció artística: Ada Vilaró
Adreça: c/ Pallars 277
08004 Barcelona
info@escenapoblenou.com
.escenapoblenou.
Festival de teatre, dansa i circ contemporani. El seu caràcter obert, multidisciplinari i
participatiu es bifurca en múltiples col·laboracions artístiques també al llarg de l'any, amb
residències de creació concedides en aliança amb la Central del Circ, El Graner i l'Antic
Teatre.
Festival Shakespeare
Barcelona
6 - 12 juny 2013
9a edició
Organització: La Perla 29 amb el suport del Teatre Romea
Director artístic: Montse Vellvehí
@laperla29.
.laperla29.
El Festival Shakespeare, que presentava espectacles basats en obres de l’escriptor anglès,
es va celebrar al Maresme entre 2003 i 2010. A partir del 2013 es celebra a la Biblioteca de
Catalunya.
Al Carrer. Festival Internacional de Teatre i Animació de Viladecans
Viladecans (Barcelona)
4 - 6 juliol 2014
25a edició
Organització: SPM Viladecans Qualitat (Atrium)
Direcció Artística: Alexis Bourio i Elisabeth Moreno
Adreça: Av. Josep Tarradellas, 17 08840 Viladecans (Barcelona)
DGCEC
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Tel. 93 659 41 60
alcarrer@atriumviladecans.com
.atriumviladecans.
Festival especialitzat en teatre de carrer i animació.
Lola. Festival de Teatre del Baix Llobregat Nord
Esparreguera, El Bruc, Martorell, Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
5 octubre - 6 desembre 2013
11a edició
Organitzador: Tramateatre i l'Ajuntament d'Esparreguera
Direcció artística: Carme Paltor, Antonio Calvo
Adreça: c/ Francesc Macià, 66 08292 Esparreguera
Tel: 608 092 150
@lola-festival.
.lola-festival.
Pluridisciplinar (teatre, música, poesia, arts visuals).
FESTUS. Festival Jove d'Arts de Carrer
Torelló (Barcelona)
28 - 29 juny 2013
16a edició
Organització: Ajuntament de Torelló
Direcció Artística: Sergi Egea
Adreça: Plaça Mossèn Jacint Verdaguer, 1, baixos 08570 Torelló (Barcelona)
Tel: 93 859 36 12
festus@ajtorello.cat
.festusfestival.
Pluridisciplinar (teatre, música, curtmetratges, arts visuals).
Mostra de Teatre de Barcelona
Barcelona
21 octubre - 13 novembre 2013
18a edició
Organització: Factoria Artípolis Associació (Teatre del Raval)
Direcció artística: Empar Lopez
Adreça: c/ Sant Antoni Abat 12 08001Barcelona
Tel: 93 443 38 19
info@mostradeteatredebarcelona.com
.teatredelraval.com/mostra-teatreMostra de teatre emergent. Té per objectiu la promoció d’espectacles de petit format i
d’autors, actors i directors novells i oferir-los l’accés a les sales de teatre comercials de la
ciutat.
Novembre Vaca
Barcelona
5 - 25 novembre 2013
13a edició
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Organització: Projecte Vaca. Associació de Creadores Escèniques
@projectevaca.
www.projectevaca.com
L’associació de creadores escèniques Projecte Vaca exhibeix al llarg del mes de novembre
una sèrie de propostes, bàsicament interdisciplinaries, creades al llarg de l’any i prenyades
totes elles d’una mirada femenina.
Festival Barcino. Festival Romà de Barcelona / Festiu Fringe Barcelona. Festival de
creació a Gràcia
Barcelona
8 - 28 juliol 2013
7a edició
Organització: Almeria Teatre (Gataro)
Director artístic: Víctor Álvaro
Adreça: c/ de Sant Lluís, 64 08024Barcelona
Tel: 93 351 82 31
info@almeriateatre.com
.almeriateatre.
.festiu.
Festival que vol ser una plataforma per a propostes escèniques (teatre, dansa...) i
audiovisuals que difícilment tindrien cabuda en una programació estable ja sigui per la seva
excepcionalitat com per la seva possible poca projecció. L’any 2013 passa a formar part del
nou Festiu - Festival de creació a Gràcia.
Festival Emergent. Festival d’arts escèniques del Gironès
Celrà, Vilablareix, Quart, Cassà de la Selva, Sarrià de Ter, Fornells de la Selva, Madremanya
(Girona)
3 - 13 juliol 2013
8a edició
Organització: Ass. Fringe per a la difusió de les arts
@festivalemergent.
.festivalemergent.
Multidisciplinar (teatre, música, dansa, circ, màgia, poesia...).
Claca. Festival d’arts escèniques de Llançà
Llançà (Girona)
12 - 14 juliol 2013
2a edició
Organització: Ajuntament de Llançà
Direcció: Anna Domínguez, Fanny Estela
@festivalclaca.
.festivalclaca.
Festival d’arts escèniques a l’aire lliure d’esperit interdisciplinari (circ, dansa, teatre d’objectes
i música) amb l’objectiu d’apropar les produccions escèniques contemporànies a nous
públics.
Festival Internacional de Màgia de Badalona Memorial Li-Chang
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Badalona (Barcelona)
9 febrer - 1 març 2014
14a edició
Organització: Ajuntament de Badalona
Direcció artística: Enric Magoo
info@enricmagoo.com
www.badalona.cat
Màgia. Gales internacionals amb els millors mags emergents del món.
Fimag. Fira de màgia al Carrer de Torroella de Montgrí
Torroella de Montgrí (Girona)
5 - 8 juny 2014
3a edició
Direcció artística: David Agell, Andreu Llorens
@fimag-magia.
.fimag-magia.
Nova iniciativa que pretén potenciar el món de la màgia a les comarques de Girona, i vol
convertir-se en un referent en el món de la màgia a Catalunya.
Impossible. Jornades de Màgia a La Canonja
La Canonja (Tarragona)
19 - 21 abril 2013
8a edició
Organització: Ajuntament de La Canonja
Direcció artística: Jordi Freixes (Batall)
Adreça: Pl. del Castell, 1 43110 Canonja, La
Tel: 977 54 53 08
pcultura@lacanonja.cat
://impossiblelacanonja.blogspot.com.
Màgia
Festival Internacional Teatre Màgic
Tarragona, La Canonja
6 - 19 novembre 2013
7a edició
Organització: Teatre Màgic
Direcció Artística: Mag Gerard
magia@teatremagic.es
.teatremagic.
Màgia.
Màgicus. Festival de Màgia Jove de Barcelona
Barcelona
18 - 20 octubre 2013
4a edició
Organització: Lluïsos de Gràcia
festivalmagicus@lluisosdegracia.cat
DGCEC
10 de 27

://festivalmagicus.blogspot.com.
Festival que dóna a conèixer els mags més joves i amb més projecció del país.
Dama. Festival Internacional de Dames Màgiques
Terrassa
29 desembre - 4 gener 2014
8a edició
Direcció artística: Teia Moner
@damesmagiques.
.damesmagiques.
Festival de màgia.
Passatge Insòlit. Festival de les arts del firaire
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
26 - 27 octubre 2013
2a edició
Organització: L’Excèntrica (Ass. Teatral Denominació d’Origen)
.lexcentrica.
Petit festival que programa espectacles en petites carpes, on es mostren curiositats,
atraccions que funcionen amb energia humana, petits shows inspirats en les barraques de
fira i jocs de fira.
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TOTS ELS PÚBLICS
La Mostra d’Igualada. Fira de Teatre Infantil i Juvenil
Igualada (Barcelona)
24 - 27 abril 2014
25a edició
Organització: Ajuntament d’Igualada i Departament de Cultura de la Generalitat
Direcció artística: Òscar Rodríguez
Adreça: c/ Trinitat, 12 · 08700 Igualada (Barcelona)
Tel: 93 806 69 45
info@lamostraigualada.cat
www.lamostraigualada.cat
La Mostra és el mercat d’arts escèniques per a tots els públics de les terres de parla
catalana, que té lloc anualment a Igualada. L’objectiu principal és la difusió de les millors
produccions catalanes de teatre infantil i juvenil per tal de proveir la programació dels
municipis del territori de parla catalana. No obstant això, La Mostra dedica també atenció a
una selecció del millor teatre infantil i juvenil de la resta de l’Estat i d’altres àmbits europeus.
Fira de Titelles de Lleida
Lleida
2 - 4 maig 2014
25a edició
Organitzador: Centre de Titelles de Lleida
Director artístic: Joan-Andreu Vallvé
Tel: 973 27 02 49
info@firatitelles.com
.firatitelles.
Els millors artistes de titelles es troben cada primavera a la capital del Segrià. Es pot gaudir
d’espectacles amb les darreres tendències i les obres més tradicionals. Ha esdevingut una
plataforma de mercat per la professió titiritera i així mateix, de divulgació artística, potenciant
també el valor festiu que comporta la presència de públic als espectacles.
El Més Petit de Tots. Festival Internacional d’arts escèniques
Sabadell, Igualada, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Tordera, Lleida, Olot, Benicàssim
8 - 23 novembre 2014
10a edició
Organització: La Sala Miguel Hernández
Direcció Artística: Eulàlia Ribera
Adreça: Ronda de la Roureda, 24 · 08207 Sabadell (Barcelona)
Tel: 93 723 28 33
@elmespetitdetots.
www.elmespetitdetots.cat
Festival dedicat als infants més petits, amb espectacles de teatre, dansa o música orientats a
menors a cinc anys. L’any 2010 s’hi va incorporar el Teatre de l’Aurora d’Igualada, i a partir
de l’any 2012 compta amb la participació del Mercat de les Flors de Barcelona, el Teatre
Principal de Olot, el Teatre de l’Escorxador de Lleida i el Teatre Municipal de Benicàssim,
mentre que l’any 2013 s’hi sumen el Teatre-Auditori de Sant Cugat i el Teatre Clavé de
Tordera.
DGCEC
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TOT Festival. Festival de Titelles i de Teatre d’Objectes de Barcelona
Barcelona
22 - 23 març 2014
5a edició
Organitzador: Poble Espanyol de Barcelona
Direcció artística: Jacques Trudeau
Adreça: Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13
Tel: 93 508 63 00
@poble-espanyol.
www.poble-espanyol.com

08038 Barcelona

Festival de titelles i teatre d’objectes, dirigit a públics de totes les edats i centrat en la figura
de la titella, la seva evolució i els nous llenguatges amb els que treballen els titellaires.
Presenta espectacles de sala i de carrer.
Mini Festival BCN. Festival de Teatre Infantil i Familiar d’Estiu de Barcelona
Barcelona
28 juny - 27 juliol 2013
3a edició
Organització: Únics Produccions / Teatre Obligatori
Direcció artística: Lluís Juanet
Tel: 93 432 43 69
@festivalminibcn.
.festivalminibcn.
Festival d’arts escèniques (teatre, dansa, circ...) dirigit a tots els públics i principalment als
infants, amb una programació conjunta a diferents teatres de la ciutat de Barcelona
especialitzats en espectacles per a nens i nenes. L’edició 2013 s’ha fet en el marc del
Festival Grec (Minigrec).
Guant - Festival Internacional de Teatre de Titelles de l’Alt Camp
Valls (Tarragona)
8 - 10 novembre 2013
9a edició
Organització: Ajuntament de Valls / Cia. Espectacles Pa Sucat
Direcció Artística: Jordi Cartanyà
Adreça: Apartat de Correus, 35 43800 Valls
Tel: 977 61 30 97
@pasucat.
.festivalguant.
Festival de titelles que presenta espectacles nacionals i internacionals amb varietat de
formats i tècniques.
Festival Internacional de Titelles de Gavà
Gavà (Barcelona)
Biennal. 11 - 12 maig 2013
22a edició (edició 2012 no es celebra i es converteix en biennal)
Ajuntament de Gavà i Fundació Xarxa d'Espectacles
Adreça: c/ Martin Díez, 7 - 3er pis 08224 Terrassa
Tel: 93 733 27 32
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@fundacioxarxa.
ww.fundacioxarxa.cat, .gavaciutat.
Festival de titelles que presenta els espectacles més recents de companyies d’arreu del món.
FIT - Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil de Cerdanyola
Cerdanyola (Barcelona)
Biennal. 2014
9a edició
(28 - 30 setembre 2012) Biennal a partir 2012
Organització: Grup Bambalina / Grup Xarxa de Cerdanyola
Adreça: Ateneu. c/ Indústria, 38-40 08290 Cerdanyola del Vallès
bambalina@telefonica.net, cerdanyola@fundacioxarxa.cat
.cerdanyola.cat/
Festival d’arts escèniques per a tots els públics que presenta companyies internacionals i de
Catalunya.
Festival Esbaiola’t
Esterri d’Àneu (Lleida)
25 - 27 juliol 2014
7a edició
Organització: Cia. de Comediants La Baldufa i Ajuntament d'Esterri d'Àneu
Direcció artística: Carles Pijuan, Emiliano Pardo i Enric Blasi (La Baldufa)
Adreça: La Baldufa c/ Músic Vivaldi, 12 25003 Lleida
Tel. 973 281 457 (La Baldufa)
@labaldufateatre.
.festivalesbaiolat.
Esbaiola't és un festival de teatre al carrer i per a tots els públics que es realitza anualment el
quart cap de setmana de juliol a Esterri. El festival pretén donar a conèixer les Valls d'Àneu,
el teatre de qualitat del nostre país i portar bons exemples de l'exterior. Espectacles de circ,
de carrer, contacontes, jocs, titelles, tallers i malabars ompliran els carrers d'Esterri durant tot
el cap de setmana.
Butaka. Mostra de Teatre Jove
Olesa de Montserrat (Barcelona)
3 - 5 octubre 2013
8a edició
Organització: Fundació Xarxa d’Espectacles
Adreça: C/ Metge Carreres, 69 08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 25 27
@gmail.
.butaka.
La Mostra Butaka és una trobada anual del teatre jove a Catalunya, on hi ha les propostes
més joves, innovadores i desconegudes. És un espai per a que les companyies professionals
catalanes presentin les seves produccions per a públic jove als programadors catalans i
també és el punt de trobada dels programadors del Circuit Jove Butaka.
FITKAM Festival Infantil de Teatre Kacu Mensi de Montmeló
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Montmeló (Barcelona)
18 - 19 maig 2013
1a edició
Organització: Ass. de Professionals del Teatre Infantil i Juvenil Kacu Mensi i Ajuntament de
Montmeló
Tel. 609 227 776
@kacumensi.
://kacumensi.
Festival gratuït que dóna visibilitat als espectacles de les companyies associades a Kacu
Mensi.
Mostra Internacional de Titelles de Mollet - Mitmo
Mollet (Barcelona)
4 - 6 abril 2014
8a edició
Organització: Ajuntament de Mollet i Galiot Teatre
Direcció Artística: Meritxell Serrats, Jordi Monserdà
Adreça: Ctra. de Badalona, 72 08105 Sant Fost de Campsentelles)
Tel. 93 593 57 43 – 667 443 141
@galiotteatre.
://galiotteatre.
Durant els tres dies de la Mostra, el centre de Mollet és conquerit pels titelles, de tots tipus i
tècniques, amb la participació de nombroses companyies especialitzades d’arreu de l’estat i
del món, que representen i estrenen els seus espectacles en diferents escenaris, ja sigui a
l’aire lliure, en places i carrers, o bé en equipaments com el Mercat Vell o La Marineta.
Fira Titellaire de Romà Martí
Caldes de Montbui (Barcelona)
17 - 19 maig 2014
16a edició
Organització: Ajuntament de Caldes de Montbui
Direcció Artística: Manel Ricart
.firadetitellaires.
El tercer cap de setmana de maig la Fira de Titellaires Romà Martí converteix la vila en un
gran escenari on els titelles omplen i transformen els carrers i places, i a cada racó del
municipi s'explica una història a través d'objectes que prenen vida a les mans de grans
artistes del país i d'arreu. Els diferents espectacles de titelles tenen lloc al carrer i es
dirigeixen al públic familiar i, en la franja nocturna, a un públic adult.
La Titellada. Mostra de Titelles de Les Roquetes
Barcelona
17 - 29 setembre 2013
8a edició
Organització: Associació Titellaire de Roquetes
.titellada.
@gmail.
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A finals del mes de setembre es programen un seguit d’activitats al barri de Les Roquetes de
Nou Barris a l’entorn dels titelles. S’ofereixen espectacles familiars i per adults, exposicions,
xerrades, tallers..
Festival Calltitellesdetenes
Calldetenes
13 octubre - 17 novembre 2013
21a edició
Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Calldetenes
.calldetenes.
El Teatre Auditori de Calldetenes acull una programació de titelles cada diumenge per la
tarda entre els mesos d’octubre i novembre.

DGCEC
16 de 27

DANSA
TNT - Terrassa Noves Tendències
Terrassa (Barcelona)
3 - 6 octubre 2013
11a edició
Organitzador: CAET- Centre d'arts escèniques de Terrassa i Ajuntament de Terrassa
Direcció artística: Pep Pla
Adreça:Plaça Maragall, 2 · 08221 Terrassa (Barcelona)
Telèfon: 93 733 81 40
caet@terrassa.cat
www.caet.cat
El Festival TNT és un festival dedicat a les noves tendències en les arts escèniques, que
recolza i presenta espectacles de nova creació i llenguatges molt diversos. Des del 2010
combina les arts del moviment amb les multidisciplinàries, amb una clara vocació d’arribar a
tots els públics.
IPAM – International Performing Arts Meeting
Barcelona
8 - 11 juliol 2014
2a edició
Organitzador: Festival Grec de Barcelona, Mercat de les Flors, El Graner
@aportada.
://grec.bcn.cat/en/international-performing-artsTrobada de programadors i productors internacionals dins del Grec per facilitar les gires
internacionals d’artistes catalans o les col·laboracions entre creadors. Un itinerari està
dedicat a la dansa, amb espectacles catalans seleccionats per un jurat internacional. El
segon itinerari és multidisciplinar (teatre, teatre físic, circ...), incloent xerrades, trobades amb
artistes i showcases d’artistes emergents.
MOV’s - Encuentro de Danza y Artes del Movimiento
Biennal, itinerant
2014
5a edició
(14 - 17 juny 2012, Cádiz)
Organització: Mercat de les Flors de Barcelona
Direcció artística: Natalia Balseiro
@mov-s.
.mov-s.
MOV-S es un procés de treball col·laboratiu que culmina en una trobada iberoamericana de
professionals, col·lectius i organitzacions vinculades a la dansa, les arts del moviment i la
creació contemporània.
SÂLMON. Talents europeus en moviment
Barcelona
19 octubre - 3 novembre 2013
2a edició
Organització: Mercat de les Flors de Barcelona i El Graner
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@mercatflors.
.salmon-dance.
.modul-dance.
Festival d’artistes europeus independents sota el paraigües de 18 cases de dansa europees.
La programació de dues setmanes presenta artistes que han estat seleccionats pels diferents
països membres del projecte modul-dance (projectes de recerca, residència i producció),
liderat pel Mercat de les Flors. També participen aquells artistes que han pogut desenvolupar
un procés de residència al Graner i han estat seleccionats pels comissaris del Festival.
Festival Internacional Deltebre Dansa
Deltebre (Tarragona)
14 - 27 juliol 2014
11a edició
Organització: Enclave
Direcció artística: Roberto Oliván
Adreça: c/ Arnes,13, Baixos 43500 Tortosa (Tarragona)
@enclave.
.enclave.
Deltebre Dansa és un esdeveniment únic que, durant dues setmanes, reuneix a ballarins,
actors i artistes de circ de tot el món amb una formació d’alta qualitat i els posa amb contacte
amb professors de reconegut prestigi internacional. Dues setmanes d’intensa activitat
cultural, espectacles i espais d’intercanvi que reuneixen diferents cultures, disciplines
artístiques i coneixements tècnics en dansa i circ contemporani.
MAC Festival (Mercè Arts de Carrer) - El Parc de la Dansa i el Teatre de Carrer
Barcelona
19 - 24 setembre 2014
Vinculat a les festes de la Mercè.
Organitzador: Ajuntament de Barcelona
Directora artística: Marta Almirall
Adreça: Rambla, 99 08002 Barcelona
Tel: 93 316 11 60
://merce.bcn.cat/
Vinculat a la festa major de la ciutat, el MAC Festival (Mercè Arts de Carrer) es consolida
com al festival de teatre de carrer de Barcelona. Articulat en tres grans eixos (circ, dansa i
noves tecnologies) es divideix principalment en dos grans espais, el Castell de Montjuïc i el
Parc de la Ciutadella.
El Parc de la Dansa i el Teatre de Carrer: durant el dia el Parc de la Ciutadella reuneix en els
diferents escenaris del parc una extensa selecció de propostes d’aquí i d’arreu que acosten
la dansa i el teatre de carrer als cada cop més nombrosos visitants del festival.
COS. Festival Internacional de Mim i Teatre Gestual de Reus
Reus (Tarragona)
17 - 20 octubre 2013
16a edició
Organització: CAER. Centre d’Arts Escèniques de Reus
Director Artístic: Lluís Graells
Adreça: c/ Sant Joan, 27 · 43201 Reus (Tarragona)
Tel: 977 010 651
DGCEC
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cos@caer.cat
.caer.cat/
Cada tardor els teatres i altres espais escènics de Reus acullen el COS. El teatre físic en
totes les seves modalitats n’és el protagonista. El festival s’ha convertit en una parada
obligatòria per a companyies de renom internacional i en una plataforma per les joves
companyies de mim i teatre gestual catalanes i d’arreu del món.
Dies de dansa. Festival de dansa contemporània
Barcelona, Mataró, Sabadell
2014?
21a edició
(6 - 9 juliol 2012). Edició 2013 suspesa
Organització: Associació Marató de l'Espectacle
Direcció artística: Juan Eduardo López
Adreça: c/ Trafalgar, 78, 1r 1a · 08010 Barcelona
Tel: 93 268 18 68
@marato. , info@marato.com
www.marato.com
Festival internacional de dansa contemporània en paisatges urbans. Es programa cada estiu
amb actuacions a diverses ciutats catalanes, principalment a Barcelona, on forma part de la
programació del festival Grec. L’edició 2013 es va suspendre per manca de pressupost.
DANSAT. Festival de Dansa Contemporània de Sant Andreu
Barcelona
23 - 27 Abril 2014
9a edició
Organització: Sant Andreu Teatre (SAT)
Direcció artística: Thomas Noone i Òscar Rodriguez
Adreça: c/ Neopàtria, 54 · 08030 Barcelona
Tel: 93 345 79 30
sat@santandreuteatre.net
www.bcn.cat/santandreuteatre
Festival de dansa contemporània de la ciutat de Barcelona, amb companyies nacionals,
internacionals, emergents i familiars. Així com un ventall d’activitats paral·leles per fomentar
la dansa als barris, a les escoles i entre els joves. L’edició de 2013 s’ha ajornat a abril de
2014 per problemes pressupostaris.
Ciutat Flamenco
Barcelona
22 - 25 maig 2014
21a edició (fins 2011 Festival de Flamenco de Ciutat Vella)
Organització: Taller de Músics i Mercat de les Flors
Director artístic: Lluís Cabrera
Tel: 93 443 43 46 (Taller de Músics), 93 426 18 75 (Mercat de les Flors)
info@ciutatflamenco.com
.ciutatflamenco.
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Una setmana d’activitat flamenca que ofereix estrenes de produccions d’encàrrec, concerts,
tallers de treball, cursos, projeccions audiovisuals, exposicions, concursos,
videoinstal·lacions...
IDN - Imatge, Dansa i Nous Mitjans
Barcelona
Febrer 2015
5a edició
Biennal (15 - 24 febrer 2013)
Organització: NU2’S. Associació per la creació , El Graner i Mercat de les Flors
Direcció artística: Núria Font
Adreça: Apartat de correus nº 378 · 08080 Barcelona
info@nu2s.org
www.nu2s.org/idn
IDN és un festival internacional que dirigeix la seva atenció cap a la creació de dansa
produïda en estreta col·laboració amb el llenguatge audiovisual i les eines digitals per a la
manipulació i interacció en directe. IDN és un punt de trobada entre creadors, un espai
d’intercanvi i d’experiències, i sobretot una oferta dirigida a tots els públics perquè gaudeixin i
es deixin sorprendre.
BIDE. Barcelona International Dance Exchange
Barcelona
23 - 27 abril 2014
6a edició
Organització: Ass. pel desenvolupament de la cultura i de les arts teutológico
.bide.
Laboratori i intercanvi creatiu entre coreògrafs, ballarins i performers professionals que
durant una setmana mostren el resultat de la trobada en varis espectacles.
nunOff (Festival de Creació Emergent de Barcelona) – Festival Fringe Festiu. Festival
de Creació de Gràcia
Barcelona
Segona quinzena juliol 2014
6a edició
Organització: nunArt - Barcelona Creacions Contemporànies
Adreça: c/ del Sol, 8 (Oratori de Sant Felip Neri) · 08012 Barcelona
@nunartbcn.
.nunartbcn.com/
.festiu.
Festival multidisciplinar que presenta algunes de les creacions emergents de l’escena de la
ciutat de Barcelona. L’any 2013 s’incorpora com a secció del nou Festiu. Festival de Creació
de Gràcia.
Festival Sismògraf d’Olot
Olot (Girona)
24 - 27 abril 2014
6a edició
Organització: Teatre Principal d’Olot
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Direcció Artística: Tena Busquets
Tel: 972 27 91 38
@olot.
://teatreprincipal.olot.
El festival Sismògraf aposta especialment per les propostes contemporànies i per la relació
de la dansa amb l'espai públic amb la voluntat d'apropar aquesta disciplina als ciutadans. Té
lloc a Olot, al voltant del Dia Internacional de la Dansa i es caracteritza per relacionar
aquesta disciplina artística amb el paisatge. Un paisatge entès en un sentit ampli: paisatges
interiors, paisatges exteriors, paisatges naturals, etc.
In Situ. Mostra de dansa contemporània
Barcelona
16 novembre 2013
2a edició
Organització: MURMUR Gestió i Comunicació Cultural
Direcció Artística: Mireia de Querol
@gmail.
.mostrainsitu.
Mostra de dansa contemporània a les instal·lacions del metro de Barcelona. Programen una
selecció de peces de creadors independents emergents.
Ésdansa. Festival Internacional de Música i Dansa de Les Presses
Les Presses (Girona)
19 - 24 agost 2014
32a edició
Organització: Ajuntament de Les Presses i Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny
Adreça: c/ La Fageda, s/n · 17178 Les Presses (Girona)
Tel: 972 69 34 85
info@esdansa.cat
www.esdansa.cat
Dansa tradicional. Es pretén mostrar la dansa d’arrel tradicional des de tres perspectives
diferents: l’àmbit més popular i viu de la dansa, l’àmbit de noves propostes dels grups de
Catalunya i l’àmbit de creació internacional.
Cicle Dansa Ara a La Pedrera
Barcelona
6 - 28 juny 2013
5a edició
Organització: Fundació Catalunya Caixa
Direcció Artística: Toni Mira
.lapedrera.
La Pedrera s'obre a joves creadors i a coreògrafs reconeguts perquè ofereixin un diàleg
entre l'espai i el moviment, apostant per creacions innovadores de dansa contemporània,
adaptades i treballades.
Barcelona en Butoh
Barcelona
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4 - 16 novembre 2013
6a edició
Organització: Associació Cultural Cuerpo Transitorio
Direcció Artística: Rosario Barra
@barcelonaenbutoh.
.barcelonaenbutoh.
Festival internacional de dansa butoh i noves tendències del moviment escènic.
Festival Itineràncies
Prats de Lluçanès (Barcelona)
27 octubre 2013
6a edició
Organització: Associació Itineràncies
Direcció Artística: Ada Vilaró
@itinerancies.
://itinerancies.
Festival d’art públic i escènic, que presenta propostes de teatre, dansa i arts de carrer.
Festival Hipnòtik
Barcelona
14 setembre 2013
10a edició
Direcció artística: Salvador Torras
Organització: Hipnotik Festival, SL
info@hipnotikfestival.com
.hipnotikfaktory.
Festival de cultura urbana al CCCB, amb concerts de hip hop, mcs, rapers, batalles de galls,
competicions de ball urbà, tallers...
HOP. Trobades de Dansa i Cultura Urbana
Barcelona
15 juny 2013
3a edició
Organització: El Generador, art i creació cultural
.elgenerador@gmail.
.elgenerador.
Trobada de dansa hip hop i urbana.
Per Amor a L'Hart. Festival d’art de carrer
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
5 - 6 juliol 2013
9a edició
Organitzador: Ajuntament de L’Hospitalet i l’Ass.Bipol.art
@bipolart.
.bipolart.
Festival que aplega espectacles de carrer de creació contemporània de circ, dansa i cabaret.
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CIRC
Trapezi. Fira de circ de Catalunya
Reus (Tarragona)
8 - 11 maig 2014
17a edició
Organitzador: CAER. Centre d’Arts Escèniques de Reus
Direcció artística: Jordi Gaspar
Adreça: c/ Sant Joan, 27 · 43201 Reus (Tarragona)
Tel: 977 010 651
trapezi@caer.cat
www.trapezi.cat
Cada primavera, Reus acull una fira que aposta per un circ contemporani en sintonia amb el
mestissatge cultural i tots els llenguatges artístics. Hi ha actuacions, tallers i cursos de circ.
La fira aposta per la creació de noves corrents i tendències amb la convivència de
llenguatges de les altres arts escèniques, amb una presència important d’espectacles
catalans i escollits espectacles internacionals. Premio Nacional de Circo 2012.
Festival internacional de Pallassos – Memorial Charlie Rivel
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
2014
16a edició
Biennal
(23 - 28 octubre 2012)
Organitzador: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tel: 93 377 54 54
Direcció Artística: Jordi Colominas
info@festivaldepallassos.com
.festivaldepallassos.
Rialles cada dos anys a Cornellà. Aquest festival de renom porta a Catalunya artistes
internacionals i mostra un ampli ventall de registres del món del pallasso: els pallassos
tradicionals, els de l'est, els mestres del mim, el clown reflexiu, la ironia mordaç i l'humor de
l'absurd.
Fira de Circ al carrer
La Bisbal de l'Empordà (Girona)
18 - 20 juliol 2014
19a edició
Organització: Associació Fira de Circ i Ajuntament de La Bisbal
Direcció Artística: Lola Casademont
Tel. 972 64 25 93
correu@firadecirc.org
.firadecirc.
Festival de circ i teatre de carrer que omple d’espectadors els carrers de La Bisbal
d’Empordà durant el tercer cap de setmana de juliol. La voluntat d’aquest festival és oferir en
un cap de setmana una programació diversa i engrescadora que sigui atractiva a tots els
públics i edats. Premi Nacional de Circ de Catalunya 2012.
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Festival Internacional del Circ Castell de Figueres
Figueres (Girona)
20 - 24 febrer 2014
3a edició
Organitzador: Circus Arts Foundation
Director artístic: Genís Matabosch
info@festivaldelcirc.com
www.festivaldelcirc.com
Festival-concurs de circ que presenta números inèdits a Europa de mundial dels millors
trapezistes, acròbates, malabaristes i pallassos internacionals. Neix amb l’ambició de
convertir-se en un punt de trobada per aquells artistes que desitgen presentar-se al mercat
circense europeu.
’

Festival Circ Cric al Montseny
Sant Esteve de Palau Tordera (Barcelona)
5 abril - 13 juliol 2014
5a edició
Organitzador: Centre de Recerca de les Arts del Circ (CRAC)
Direcció: Jaume Mateu (Tortell Poltrona)
Tel: 93 848 05 52
@circcric.
.circcric.
Programació regular pluridisciplinar de circ, música, teatre i dansa durant tres mesos en un
entorn immillorable al mig del Parc Natural del Montseny.
Festival Internacional de Pallasses, Fòrum de la Comicitat – Festival Circ Cric al
Montseny
Sant Esteve de Palau Tordera (Barcelona)
22 - 25 maig 2014
1a edició
Organitzador: Centre de Recerca de les Arts del Circ (CRAC), Almazen
Direcció: Jaume Mateu (Tortell Poltrona), Pepa Plana
Tel: 93 848 05 52
@almazen.
.circcric.
El pioner Festival Internacional de Pallasses es va organitzar a Andorra entre 2001 i 2009. El
Circ Cric i Almazen han volgut recuperar aquest punt de trobada que suposava el festival de
dones pallasses d’arreu del món
MAC Festival (Mercè Arts de Carrer) – El Castell del Circ
Barcelona
20, 21 i 24 setembre 2014 (Vinculat a les festes de la Mercè)
Organitzador: Ajuntament de Barcelona
Directora artística: Marta Almirall
Adreça: Rambla, 99 08002 Barcelona
Tel: 93 316 11 60
://merce.bcn.cat/
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Vinculat a la festa major de la ciutat, el MAC Festival (Mercè Arts de Carrer) es consolida
com al festival de teatre de carrer de Barcelona. Articulat en tres grans eixos (circ, dansa i
noves tecnologies) es divideix principalment en dos grans espais, el Castell de Montjuïc i el
Parc de la Ciutadella.
El Castell del Circ: En els darrers anys el Castell de Montjuïc s’ha convertit en l’aparador de
del circ per a grans públics a Barcelona. Artistes del país, treballs del centres de creació de
circ i una acurada selecció d’artistes internacionals d’alt nivell conformen una programació
per a tota la família que cada any compta amb més adeptes.
L’1, 2, 3 del Pallasso
Tiana (Barcelona)
2014?
9a edició
(30 juny - 8 juliol 2012)
Organització: De Mortimers
Direcció: Lluc Armengol
Tel. 634 857 562
festival@123pallasso.com
direccio@123pallasso.com
.123pallasso.
Festival que mostra les noves produccions del circ contemporani català durant cinc dies de
música i circo a l’aire lliure i a la vela que s’instal·la a la zona poliesportiva de Tiana. No es va
fer edició 2013.
Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure
El Masnou (Maresme)
23 - 27 juliol 2013
17 edició
Organització: Chapertons Comic Teatre i Ajuntament de El Masnou
Direcció artística: Chapertons Comic Teatre
Tel. 93 540 32 07
festival@plederiure.cat
www.plederiure.cat
Festival dedicat a l'humor amb espectacles teatrals, de circ i de carrer a la carpa instal·lada a
la platja d’Ocata.
Festival Còmic.cat
Figueres (Girona)
17 - 20 abril 2014
7a edició
Organització: TIP Produccions
Direcció artística: Titín Custey i Xavier Valentí
Te. 972 774 518
info@festivalcomic.cat
.festivalcomic.
Festival amb la presència de grans figures del teatre còmic procedents de diferents punts
d'Espanya i d'arreu del món.
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CurtCircKit. Festival de circ de Montgat
Montgat (Barcelona)
25 maig -1 juny 2013
13a edició
Organització: Cronopis / Ajuntament de Montgat
Direcció artística: Col·lectiu Cronopis
93 469 07 37, 693 777 319
contacte@cronopis.org
.curtcirckit.
Durant un cap de setmana a Montgat es programen espectacles, tallers, la gala de circ i
fórmules perquè nens i joves es deixin seduir per aquesta art escènica. El festival de circ que
segueix apostant per la projecció dels nous artistes catalans
Festival de circ de Terrassa
Terrassa (Barcelona)
3 - 5 setembre 2013
5a edició
Organització: Ajuntament de Terrassa
Direcció artística: Associació de Circ Tub d’Assaig 7.70
@gmail.
://circtubdassaig.blogspot.com.
Festival que proposa espectacles gratuïts a l’aire lliure amb la intenció de donar a conèixer
nous artistes i les companyies consolidades del territori català.
Pallassòdrom. Festival de Pallassos i Pallasses de Vila-seca
Vila-seca (Tarragona)
16 - 19 gener 2014
8a edició
Organitzador: Puça Espectacles
Tel: 93 340 14 06
pallassodrom@lapusa.com
http://pallassodrom.blogspot.com.es
Festival que ha esdevingut un punt de trobada dels pallassos i pallasses del país.
Setmana del Pallasso "Vallèsclown"
Castellar del Vallès (Barcelona)
21 - 30 març 2014
12a edició
Organitzador: Ass. La Xarxa de Castellar
Director: Gabi Ruiz
Tel: 616 439 985
info@setmanadelpallasso.com
http://laxarxa.entitatscastellar.cat
La Setmana pretén recuperar la figura del pallasso amb diverses activitats que giren al
voltant del món del pallasso, la seva història, els seus espectacles, la seva tècnica, etc.
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CalldeClowns. Festival de Pallassos de Calldetenes
Calledetenes(Barcelona)
24 gener - 15 febrer 2014
3a edició
Organització: Ajuntament de Calldetenes
.calldetenes.
El festival té com a objectiu reunir de forma anual diferents companyies que presenten
espectacles adreçats a infants d’aquest gènere.
Circorts. Festival de Circ a Les Corts
Barcelona (Barcelona)
4 - 13 octubre 2013
7a edició
Organització: Districte de Les Corts
.bcn.cat/
Festival d’espectacles circenses al carrer, en el marc de la Festa Major del barri de Les
Corts. Pretén ser una mostra variada del nou circ català.
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