Guixot de 8 · L’altra vida de les coses
Instal·lació interactiva

21/06 · 21 h
Espai El cavallet de mar
Un recull dels seus millors textos
posats en escena amb el fil
conductor d’una Festa Major

22/06 · 18.30 h
Espai L’estrella
Un viatge a un univers argentí,
creant un ambient únic amb
picardia i humor

23/06 · 16-19 h
Espai El peixet
Jocs inventats i construïts
amb materials recuperats

Obeses · Fills de les estrelles
Música

Reggae per Xics · Ballant damunt la lluna
Música

Mireia Miracle · Rojo
Clown

21/06 · 22 h
Espai El cavallet de mar
Tornen els herois, torna la
revolució, torna el grup de culte
de l’escena musical catalana

22/06 · 19 h
Espai El cavallet de mar
Cançons, ritmes i instruments
en un viatge interestel·lar
ple de música i diversió

23/06 · 18 h
Espai El peixet
Jocs i dansa amb el públic com
a part de l’espectacle

Guixot de 8 · L’altra vida de les coses
Instal·lació interactiva

Los Flamingos Company
Sueños de Acapulco
Clown

Xiula · Donem-li una volta al cos
Música

22/06 · 17-20 h
Espai El peixet
Jocs inventats i construïts
amb materials recuperats

22/06 · 20.30 h
Espai L’estrella
Un número de lluita lliure i
acrobàcia en duo

A Palam
ós

Duo Laos · Otros aires
Acrobàcia

Bernat
Trav. Cavall

Avinguda
del Caval
l Bernat

Peyu · L’home Orquestra
Humor

23/06 · 19 h
Espai La medusa (Plaça Major)
Un viatge a l’interior del cos
humà, vivint aventures i
experimentant emocions

El cavallet
de mar

c/ Marina

El cranc

c/ Església

Cie Okidok · The Slip Experience
Clown

22/06 · 21 h
Espai El cavallet de mar
Cinc campions internacionals de
beatbox en una sola formació

Shado
Màgia

Silent Disco Kids
Instal·lació interactiva

Gran Castell de Focs Artificials
Espectacle

22/06 · 18 h
Espai El peixet
Especialitzat en pickpocket,
mentalisme i màgia urbana

22/06 · 21-23 h
Espai El cranc
Has estat mai en una
discoteca silenciosa?
Infants i joves de 5 a 12 anys

23/06 · 23.30 h
Espai El cavallet de mar
Un gran castell il·lumina l’estiu
i ens convida a somiar

Galiot Teatre · Espai Munta Titella
Instal·lació interactiva

Marta Casals · Món Martioska
Dansa (infants de 3 a 6 anys)

22/06 · 18-21 h
Espai El pop
Durant una estona, els més
petits seran grans titellaires

23/06 · 10.30 h
Espai La medusa (sala d’actes Ajuntament)
La maRTioska és la ballarina
d’una caixeta de música

Ón és en Xalarí?
Gimcana
Tot l’estiu
Itinerant
Busca els xalarins amagats pel municipi i
aconsegueix el teu obsequi
(informa’t a l’Oficina de Turisme)
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L’estrella
c/ Verdaguer

Avinguda de S’Agar
ó

22/06 · 17.30 h
Espai El cavallet de mar
un viatge en el temps a través dels
records d’aquelles tardes de jocs

23/06 · 20 h
Espai L’estrella
Tècniques de circ, teatre i sobretot
humor per entretenir i divertir a
través del la comicitat del clown

El pop

La medusa

Oﬁcina de Turisme

El peixet

Plaça
Europa

c/ Miramar

Feliu d
e Guíxo
ls

The Beatbox Collective
Beatbox experience
Música

A Sant

Circ Pistolet
Quan no tocàvem de peus a terra
Circ

Av. de la Pau

OFICINA DE TURISME · TOURIST OFFICE
Mn. Cinto Verdaguer 4 E 17250 Platja d’Aro
T 972 817 179 · turisme@platjadaro.com
www.xalaro.cat · www.platjadaro.com
@xalaro

CA
6è Festival Xalaro
Del 21 al 23 de juny
Passeig Marítim · Platja d’Aro · Gratuït

Platja d’Aro

Nova edició del primer festival de la Costa Brava dedicat al
públic familiar. En l’àmbit musical proposa quatre actuacions que
complementen la resta d’espectacles gratuïts de teatre, animació
de carrer, circ, màgia, clown i jocs a l’aire lliure en un cap de
setmana per viure’l intensament.

MITJÀ OFICIAL:

ES
6º Festival Xalaro
Del 21 al 23 de junio
Paseo Marítimo · Platja d’Aro · Gratuito

MITJANS COL·LABORADORS:

Il·lustració:

Nueva edición del primer festival de la Costa Brava dedicado
al público familiar. En el ámbito musical propone cuatro
actuaciones que complementan el resto de espectáculos gratuitos
de teatro, animación de calle, circo, magia, clown y juegos al aire
libre en un fin de semana para vivirlo intensamente.

Recomanacions generals
·Els escenaris estan limitats físicament. Us preguem que respecteu
l’espai de treball dels artistes
·Els espectadors hauran d’assegurar-se que rellotges, telèfons
mòbils o altres aparells no emetran senyals acústics que distreguin
l’atenció dels artistes i del públic
·L’organització de XALARO es reserva el dret a introduir modificacions a la programació si les circumstàncies ho exigeixen

FR
6ème Festival Xalaro
De 21 au 23 juin
Promenade en front de mer · Platja d’Aro · Gratuit
Nouvelle édition du premier festival de la Costa Brava consacré
au public familial. Concernant l’aspect musical, il propose quatre
représentations qui viennent s’ajouter à la reste de spectacles
gratuits de théâtre, animation de rue, cirque, magie, clowns et
jeux en plein air, au cours d’un week-end à vivre intensément.

EN
6th Xalaro Festival
Fromt 21st to 23th June
Passeig Marítim · Platja d’Aro · Free
New edition of the first festival on the Costa Brava dedicated to
family audiences. In the field of music there are four performances
which complement the rest of free theatre, street entertainment,
circus, magic, clown shows and games in the open air over a
weekend of intense experiences.

6a Edició · Passeig Marítim · Platja d’Aro
Gratuït · Del 21 al 23 de juny 2019

OBESES
PEYU
REGGAE PER XICS
CIE OKIDOK

THE BEATBOX COLLECTIVE
SHADO · XIULA · DUO LAOS
LOS FLAMINGOS COMPANY
CIRC PISTOLET
MIREIA MIRACLE
GUIXOT DE 8 · MARTA CASALS
GALIOT TEATRE
SILENT DISCO KIDS

