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Clown

III FESTIVAL INTERNACIONAL
DE PALLASSOS DE SON SERVERA

PREUS DELS ESPECTACLES
17-04-09 ELLIOT
19-04-09 LA SONRISA MÉDICA + ENDORFINES
25-04-09 DON CARROT + MARCO CAROLEI
26-04-09 CUCORBA al teatre
01-05-09 JASHGAWRONSKY BROTHERS
03-05-09 CIRCO MAMMAMIA

12 €
Gratuït*
Gratuït a la plaça
3€
12 €
8€

Índex
ABRIL
Divendres 17 a les 21.00 h

Elliot

5

Diumenge 19 a les 18.00 h

La Sonrisa Médica

7

(*Per a l’espectacle gratuït de La Sonrisa Médica + Endorfines cal que reserveu l’entrada prèviament, ja que van numerades i amb aforament limitat)

Diumenge 19 a les 19.00 h

Endorfines

7

REDUCCIONS

Dissabte 25 a les 18.00 h

Don Carrot

9

Dissabte 25 a les 19.00 h

Marco Carolei

Diumenge 26 a les 19.00h

Cucorba

11

Divendres 1 a les 21.00 h

Jashgawronsky Brothers

13

Diumenge 3 a les 19.00 h

Circo Mammamia

15

1 entrada Elliot + 1 entrada Jashgawronsky = 1 Entrada Gratuïta Cucorba

9

HORARI DE TAQUILLA
•
•
•
•

Venda d’entrades a partir del dia 6 d’abril.
Dijous i divendres de 19.00 h a 20.30 h a la taquilla del teatre.
Per telèfon els dematins o en horari de taquilla.
Les entrades reservades per telèfon s’han de recollir, com a màxim, mitja
hora abans de l’espectacle. Si no és així, es posaran de nou a la venda.

MAIG

Elliot (Bèlgica)

Nos vos ho perdeu, arriba a Son Servera uns
dels millors clowns del món!

abril

En el seu espectacle, Elliot dóna vida a diversos personatges i situacions utilitzant una magnífica i precisa sonorització. Hora i mitja
de rialla contínua, d’intercomunicació fluïda entre artista i sala, que
acompanya la perfecta sincronia que existeix al seu torn entre ell i
la banda sonora (el seu tècnic). Hora i mitja en la qual es pot gaudir d’un espectacle carregat d’un humor elèctric, de contorsions
facials i d’un sentit de la comèdia visual que prové del còmic, del
cinema i la televisió, i que serveixen a aquest pallasso genial per
anar escalonant fins al vertigen una sèrie de nombrosos còmics.
El seu famós sketch del karateka va rebre la “Machoire d’Or” del
prestigiós festival de Montreux (Suïssa). Elliot és actualment un
dels clowns més reconeguts del món!

21.00 h

presenta l’espectacle Rock Comedy Show

Divendres 17

El clown més avantguardista de la mà
d’un genial pallasso mundial!

Endorfines, pallasses fines per als nins i les nines, per als padrins
i les padrines; el primer grup de pallasses de Mallorca, format
exclusivament per dones que amb els seus jocs bojos i tendres,
plens de sensibilitat, humor i alegria faran les delícies dels més
petits i de tot el públic familiar.

Veniu a passar un diumenge ben divertit!

abril

Endorfines

(Mallorca)
presenten l’espectacle Enredades

19.00 h

Els pallassos més solidaris ens explicaran, per mitjà d’esquetxos
i d’un espectacle visual i eminentment clownesc, la seva feina en
els hospitals de l’illa fent-hi més amena l’estada dels petits. Una
tasca encomiable a la qual tots hi hem de fer costat. És una associació sense ànim de lucre fundada el 1994 i pionera a Espanya. El
seu objectiu és dur l’alegria, el joc, i el riure als nins i adolescents
ingressats en els hospitals de les Illes Balears, on ha traslladat l’experiència i metodologia dels pallassos d’hospital de Li Rire Médecin de París (1991) i de Clown Care Unit de Nova York (1985).

18.00 h

La Sonrisa Médica (Mallorca)

Diumenge 19

Coneixerem la tasca dels pallassos professionals
d’hospital i acabarem amb les primeres pallasses
de Mallorca!

Marco Carolei (Itàlia)
presenta l’espectacle Capocomico

Un home amb jaqueta i corbata, capell i maleta de cuir. Res
d’especial, llevat que el seu nom sigui Marco Carolei! Marco és
un geni, un mestre de la comunicació divertida i silenciosa. Capocomico és el clàssic show de Carolei amb el qual ha tingut
grans èxits per tot el món durant gairebé dues dècades!

A plaça en tendrem un dels millors, un clàssic
que ha portat el seu espectacle per tots els
carrers i places del món! I no hi podia faltar el
nostre clown serverí...

abril

Un personatge arribat no se sap ben bé d’on ni de quina època, ens delectarà amb una sèrie de trucs de màgia,
jocs d’alquímia i de foc, tot movent-se amb el seu estrambòtic artefacte mòbil. Un espectacle per a tota la família de
l’impresentable bufó Znort.

Dissabte 25

presenta Znort!

19.00 h

Don Carrot (Mallorca)

18.00 h

Vine a la plaça de Sant Joan i comença
a riure: el clown surt al carrer!

Cucorba al teatre!

No aturarem de cantar i de passar-nos-ho bé:
veniu amb els més petits de la família!

abril

El ja mític grup de pallassos mallorquins repassen per mitjà
d’un espectacle molt dinàmic, visual i, sobretot, ple de música
i diversió, els seus ja 32 anys a sobre dels escenaris omplint
de festa i alegria places i teatres de totes les Illes Balears. I qui
millor que Cucorba per proposar-nos una bona revetla infantil
de diumenge!

19.00 h

(Mallorca)

Diumenge 26

Seguim amb els pallassos més coneguts
de Mallorca!

Jashgawronsky Brothers (Armènia)

Un veritable concert escombraria d’un dels
grups més reconeguts mundialment!

maig

Cada cop són més mítics. Els tres germans excèntrics
d’Armènia: Pavel, Suren i Nicolas estan preparats per oferir el
concert més embogit de tots els temps! Instruments musicals
que han estat creats a partir d’andròmines d’ús diari com una
paperera, un inodor i quatre pots de llauna que es convertiran en una bateria. Un gibrell enganxat a una escombra es
transformarà en un doble baix. Dues culleres de cuina seran
castanyoles i un parell de regadores, instruments de vent. Havent abandonat els instruments normals, els germans Jashgawrosnky trauran música de serres, paelles, claus, culleretes, forquilles, bosses i altres parafernàlies amb aquest efecte
explosiu còmic d’aquest espectacular trio. És un espectacle
a mitges entre el clown i la música, on la comèdia, la música i
l’actuació teatral se succeeixen sense pausa.

21.00 h

presenten l’espectacle Broom, Brush, Crash!

Divendres 1

La foto ja t’assegura el deliri, l’absurd
més impressionant, clown musical!

Circo Mammamia (Itàlia/Alemanya)

Tota la família vos ho passareu genial... i fins
l’any que ve!

Vos hi esperam a tots, grans i petits!

maig

Circo Mammamia ens presenten tot un espectacle del millor
circ italià, a l’estil de la vella comèdia de l’art italiana, amb
números de mim, malabaristes, pallassos, acròbates... Una
companyia que representa el seu espectacle per tot Europa i
que arriba a Son Servera per fer-nos riure i passar una estona
molt divertida!

19.00 h

presenten l’espectacle El somni del circ continua...

Diumenge 3

I per acabar, benvinguts al millor
espectacle del món: el circ!

