Vores i les Art a tocar
del 8 al 20 de novembre de 2021

En aquesta quarta edició del Vores i Ales, ara que es parla tant de la nova normalitat, volem fer
un pas enrere i aturar-nos a mirar, justament, el terme NORMALITAT. Si ara hi ha una nova normalitat,
vol dir que abans n’hi havia una de vella? Però, què és la normalitat? És quelcom estanc? Les persones compartim una única visió del que vol dir normal? Us convidem a qüestionar-vos-ho tot amb
nosaltres, a través de les interaccions i de la programació del cicle.
Dues setmanes de tallers, espectacles i molt més a diversos espais del Poblenou, resultat de mesos de trobades i sabers
compartits. Un seguit d’activitats obertes a tothom que vulgui tocar i ser tocat, artísticament parlant, (malgrat mascaretes, gels hidroalcohòlics, pantalles i metres de distància). Creiem en l’art proper, accessible, transformador, inclusiu i humà
i per això una any més tornem amb aquesta curadoria col·lectiva entre: la Fundació Joia (conjuntament amb Fòrum de
Salut Mental), el programa d’arts escèniques del centre cívic Can Felipa, la biblioteca Manuel Arranz del Poblenou, uTOpia
Barcelona, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Districte de Sant Martí, artistes i professionals independents.

Entrem en l’atmosfera que
respiren dia a dia les nostres
protagonistes. Aquesta mirada

1. Biblioteca Poblenou-Manuel
Arranz
- ¿Éstas son las cosas con las que
tenemos que aprender a vivir?
(auditori)
2. Can Felipa

Generarem un espai obert a tota
mena de participants on la mescla
de danses ens faci viatjar a través
d’elements naturals com l’aigua, la
terra, el foc i l’aire. Com a punt de
partida tindrem diferents ritmes
procedentes del Brasil: Samba,
Axé, Forro o la Lambada però també passarem per la dansa lliure i
per ritmes flamencs a través de
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- Taller de dansa: Elements
de mistura

3. Rotonda de Rambla del
Poblenou amb Doctor Trueta
- [THE FRAME]
4. Online
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- Clubs socials a escena: fòrum
de salut mental
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- NORMAL projecte la(b) generat
per David Franch
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- Clubs socials a escena: fòrum
de salut mental

Podrem veure una mostra dels
grups d’arts escèniques dels
clubs socials del Fòrum de Salut
Mental fidels al festival com cada
any. Serà una mostra amb peces
audiovisuals i peces de dansa en
directe, amb la comoditat de mirar-ho cadascú des de casa seva.
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- La Felipa més utòpica d'uTOpia
Barcelona + la taberna de mi
ángel interior

Dia: 15.11.21
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Sala de conferències
de Can Felipa
Preu: Gratuït
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Localitzacions:

Dia: 13.11.21
Horari: d’11h a 13 h
Lloc: Online plataforma zoom
Preu: Gratuït
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Dia: 12.11.21
Horari: 18.30 h
Lloc: Auditori de la biblioteca
Manuel Arranz
Preu: Gratuït

Taller de dansa:
Elements en mistura
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Durant aquesta pandèmia la societat s’ha caracteritzat per tenir
una mirada introspectiva, moltes vegades cridada una mirada
interior. Nosaltres volem mostrar
el nostre propi espai interior on
conflueixen diverses converses
sobre la vida i fins i tot un petit
escenari que serveix de mostra
artística d’aquestes converses.
a la Taberna de mi Ángel interior,
es parla de temes com el canvi
climàtic, l’amor o la mort: «...qué
palabra más indiscreta, porque
viene muchas veces sin llamar, se
cuela entre tu familia o tus amigos y, duele. Produce malestar, un
olor a fracaso y frustración por
no poder evitarla. Y es bien real,
bien verdad...»

de la cia. Tirititrans
Teatre + col·loqui

Mostra d’espectacles
virtuals multidisciplinar
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La vetllada serà compartida amb
la companyia Kalidoscopi que
presentaran la peça: La taberna
de mi ángel interior.

¿Éstas son las cosas
con las que tenemos que
aprender a vivir?

Clubs socials a escena:
fòrum de salut mental
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uTOpia barcelona obre un
raconet per a la utopia al mig
del Poblenou.
Plantegem un vespre de diàleg
entre artistes, col·lectius creatius
i gent del barri, on tot pot succeir.
Un espai on la raresa, l’excel·lència, la diferència, el «cutrisme»,
la diversitat, la modernitat i el
provincianisme, es donen la mà
sense complexos.

Durada: 30 minuts. Adreçat a la
petita infància d’entre 0 i 5 anys.
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Dia: 11.11.21
Horari: de 18 h a 20 h
Lloc: Teatre de Can Felipa
Preu: Gratuït

Sona la Llum! és un petit recorregut per diferents racons de la natura a través dels sons i les imatges plàstiques. Imatges creades a
partir de la llum, sons que ens envolten i ens fan viatjar. Suggerent,
polisensorial i captivador!
Creadores i intèrprets: Alba Marina Rivera i Claudia Gómez.
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de la cia. Kalidoscopi

Podrem veure una mostra dels
grups d’arts escèniques dels
clubs socials del Fòrum de Salut Mental fidels al festival com
cada any. En aquesta quarta
edició primer mostrarem 3
representacions curtes d'entitats del fòrum de salut mental i
posteriorment farem un col·loqui final entre públic i artistes.
Enguany es farà cobertura
radiofònica de la mostra amb
un grup d'aficionats a aquest
mitjà de comunicació.

Dia: 14.11.2021
Horari: 10.30 i 12 h
Lloc: Teatre de Can Felipa
amb inscripció prèvia
Preu: Gratuït
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La Felipa més utòpica
d’uTOpia Barcelona +
la taberna de mi ángel
interior

Dia: 12.11.21
Horari: de 17 a 19 h
Lloc: Teatre de Can Felipa
Preu: Gratuït

coreografies, improvisacions i jocs
de moviment. Impartit per María
Navarro i Adilson.

de la Cia. La curiosa
Espectacle familiar
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Tota la info a:
www.cccanfelipa.cat/
arts-esceniques/cicles

Mostra d’espectacles
multidisciplinar

Sona la llum

que escaneja pam a pam la
seua persona, els comentaris despectius, els murs que
construeix l’imaginari col·lectiu
entorn a elles... I també amb la
seua força, les persones aliades que les envolten, els vincles
d’amistat. L’obra interpel·la
directament al públic i convida a l’audiència a reflexionar
i a posicionar-se sobre allò
visibilitzat, per tal que deixin
de ser simples espectadores.
D’aquesta manera sorgeixen
propostes d’altres maneres
d’actuar davant les situacions
exposades. Sorgeix la llavor de
la transformació social.
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Cal reservar totes les
entrades o inscripcions
a tallers a través bé del
web del centre cívic, bé
de la biblioteca.

Clubs socials a escena:
fòrum de salut mental

NORMAL projecte la(b)
generat per David Franch
Espectacle teatral
Dia: 19.11.21
Lloc: Teatre de Can Felipa
amb inscripció prèvia
Horari: 19 h
Preu: Gratuït

Imaginem un món a on la normalitat
no es mesura pels interessos o per
les pors. Un món a on tothom es
pugui expressar segons la seva necessitat, el seu desig. Imaginem un
món més enllà del pensament binari que divideix el món en dos grans
grups oposats les/els normals i les/
els anormals, un representant allò
superior i l’altre allò inferior. Ens
atrevim a trencar aquesta necessitat de pertànyer a la societat?
Som capaços d’escoltar la nostre
individualitat?
Generador del projecte: David
Franch. Creació: Juanan LópezLuna, Mònica García, Toñi López,
Sol Andrés, Nacho Perra, Raquel
Martínez i David Franch

[THE FRAME]
de la cia. Eléctrico 28
Espectacle a l’espai públic

Dia: 20.11.21
Horari: 12 h
Preu: Gratuït. Cal inscripció prèvia

Inspirada en les observacions de
carrer fetes pel Georges Perec,
aquesta peça proposa plantar-se
davant el transcórrer de la vida
urbana i observar-la.
[THE FRAME] és una invitació a obrir
el nostre cor i visió a les insignificances, les nimietats, a les coses.
[THE FRAME] és una gran ocasió. Un
exercici dràstic. L’obra podria parlar
de bolígrafs, però la companyia sap
que hi ha moltes altres coses.
Espectacle de carrer.
Cal ser 15 minuts abans de l’inici de l’espectacle a la rotonda
de Rambla del Poblenou amb
Doctor Trueta

