Dijous
a la fresca!
Veniu a gaudir de la fresca de la
tarda mentre assistiu als espectacles
que us oferim. Un estiu on actuaran
formacions de dansa, grups musicals,
companyies de circ i veus excepcionals que ens faran reviure l’estiu com
un temps on gaudir del moment, de
la cultura i de les bones companyies
i les millors experiències.

Dijous 28 de juliol a les 20 h
 Plaça de les Fontetes

ENTRETEIXITS. Circ a càrrec 
de la Companyia Riguel
Espectacle de circ per a tots els públics amb
malabars, dansa del ventre, acrobàcies aèries,
equilibris i moltes sorpreses. El públic passarà una
molt bona estona amb uns personatges que ens
sorprendran amb les seves habilitats. Una bucòlica mirada que rescata els codis del passat amb
tendresa.
Actors: Meri Rabassai Miquel Carbonell
(acròbates aeris)

Dijous 4 d’agost a les 20 h
 Plaça de les Fontetes

JULIA AMOR, synt dream pop
Julia Amor neix al març del 2020 davant la necessitat d’expressar sense prejudicis aquelles emocions que ens fa vergonya exterioritzar perquè
estan socialment associades amb la debilitat, però
que alhora són aquelles que generen els vincles
i sentiments més forts i intensos que experimentem. Influenciada per artistes com Hidrogenesse,
Alaska y Dinarama, Cabiria, Daniel Casero, Carlos
Berlanga, Lewis Of Man o ABBA, la seva música es
tradueix en una combinació perfecta de guitarres,
sintetitzadors i caixes de ritmes que la situen entre
el synth i el dream pop.
Músics: Julia Amor, veu i sintetitzador i Cristian
Sanchez, sintetitzador

Dijous 11 d’agost a les 20 h
 Plaça de les Fontetes

BRAM, dansa contemporània
Estrena d’aquest espectacle per part de dues
artistes de llarg recorregut: Rosa Mari Herrador
i Emma Riba. BRAM és un crit profund, visceral
fort i eixordador, des de l’entranya és un so animal
instintiu, se’l sent a la terra baixa
i arriba als cims més alts, traspassa la foscor de
l’hivern i acaricia la llum de l’estiu.

Dijous 18 d’agost a les 20 h
 Plaça de les Fontetes

CONCERT A CÀRREC DE MANU
AND THE VODKAS, rockabilly band
Manu & The Vodka’s és una fantàstica banda
andorrana de rock & roll que interpreta versions
d’intèrprets tan reconeguts dels anys cinquanta i
seixanta com Elvis Presley, Carl Perkins, Bill Haley,
Jerry Lee Lewis o Roy Orbison, i una clara vocació
de reivindicar el so rockabilly d’aquella època. Actualment la banda esta formada per: Manel Soriano (veu i guitarra acústica), Sergi Abella (guitarra
elèctrica), Oscar Llauradó (baix i contrabaix), Xavi
Bazan (bateria) i Carles Alsina (piano).

Dijous 25 d’agost a les 20 h
 Plaça de les Fontetes

Dansa contemporània
A CÀRREC DE LA JO DANSA
Mostra oberta del primer procés creatiu de la Jo
Dansa (Jove Companyia Nacional de Dansa d’Andorra). Les integrants de la Jo Dansa presenten una
mostra de la creació artística de dansa contemporània que han portat a terme aquest mes d’agost,
durant un intens procés creatiu. En aquesta ocasió
compartiran amb el públic una versió adaptada per
a espais exteriors del seu primer espectacle.
Coordinadora i assistent de coreografia: Mònica
Vega Director artístic: Martí Güell Vallbona

Dimecres de xics
Accions lúdiques i festives
pensades pels més petits!

Dimecres 20 de Juliol, de les 17.30 h a les 19.30 h
 Plaça de les Fontetes
Dimecres 3 d’agost, de les 17.30 h a les 19.30 h
 Prat Gran

JOCS GEGANTS,
A CÀRREC DE LUDIESPAI
Jocs d’aigua, jocs per aprendre, jocs per treballar el
sentit de l’equilibri, un munt de peces amb les que
podreu passar una tarda acompanyats amb la família. Jocs originals i refrescants per a una tarda calorosa a la Plaça de les Fontetes. Vine a refrescar-te!

Dimecres 27 de Juliol, a les 18 h
 Prat Gran

ESPECTACLE ITINERANT “EL MEU
AMIC BRUTUS”, A CÀRREC DE LA
COMPANYIA TOTILAU
“El meu amic Brutus” és un espectacle de carrer,
d’actors, músics i titelles. Té per protagonista en
Brutus, un os bru de dos metres i mig d’alçada i
400 kg de pes, curiós, afable i divertit, a qui agrada abraçar la gent, ensumar el que mengen i gratar-se l’esquena als arbres i a les parets. En Brutus
farà una cercavila, acompanyat d’uns pagesos de
la muntanya, alegres i esbojarrats, que baixen a
la ciutat a vendre els seus productes. En aquesta
cercavila veurem com ballen i juguen amb músiques d’acordió interpretades en directe i com fan
participar en les danses i els jocs tradicionals tots
els infants que es troben pel camí.

Dimecres 10 d’agost, de les 17.30 h a les 19.30 h
 Prat Gran

GIRAVOLTA TITELLES, A CÀRREC
DE LA COMPANYIA GALIOT TEATRE
Un antic carrusel d’època que no porta cavallets,
porta teatrets autòmats!
Entra, seu, obre i participa dels diferents contes.
Escenes que podreu reconèixer de seguida dels
contes clàssics. Prepareu-vos per descobrir el que
mou cada mecanisme i per a respondre algunes
preguntes. En cada escena podreu manipular diferents mecanismes construïts amb material reciclat
com culleres de cuina, molinets de carn, aixetes
antigues o eines de fusteria.

Dimecres 17 d’agost, de les 17.30 h fins a les 19.30 h
 Prat Gran

JOCS DE FUSTA DE GRAN FORMAT,
A CÀRREC DE LA MOIXERA
La Moixera ha creat una col·lecció lúdica formada
per una àmplia varietat de jocs de fusta gegants,
divertits i originals, construïts de manera artesanal,
perquè els nens i nenes puguin jugar i divertir-se
tot recordant els jocs de sempre, amb unes mesures ben diferents.

Orgue
a la Massana
XXIII Festival internacional Orgue&and

Dimecres 17 d’agost · 21.30 h

CONCERT DE SANT ROC
JOSEP MARIA ESCALONA
& JORDI MOLINA
Programa: Bach i Buxtehude entre sardanes.
amb obres de Bach, Buxtehude, Camps, Havart,
Cabanilles, Toldrà i León.
Recital on, d’una part, s’interpreten peces de
tenora o flabiol i orgue i, de l’altra, obres d’orgue
sol. A les de duet hi predominen arranjaments de
músiques força conegudes —sardanes principalment—, tot i que també hi ha lloc per a la composició escrita expressament per a la formació. A les
d’orgue com a instrument solista s’han triat partitures d’autors molt representatius de la literatura
organística, com Bach i Buxtehude, que permetin
mostrar les peculiaritats estilístiques de l’orgue de
la Massana.
Entrades a la web: www.amicsdelsorgues.com

Festes
majors
24 de juny
25 i 26 de juny
10 de juliol
6 i 10 de juliol
17 de juliol
13 i 14 d’agost
15 i 16 d’agost
20 i 21 d’agost

Festa Major de Sispony
Festa Major de Pal
Festa Major d’Anyós
Roser de la Massana
Festa Major d’Erts
Festa Major de l’Aldosa
Festa Major de la Massana
Festa Major d’Arinsal

Històries
en comú
a càrrec d’Alfred Llahí

Dimarts 19 de juliol
i dimarts 2 d’agost
a les 20 h
 Comú Vell
Inscripció obligatòria al 835693
Capacitat limitada
L’Alfred ens aproparà a les històries més curioses
i distretes de la Massana, en un espai tant especial com la Casa Comuna Vella, indret que ens
transporta a un passat no tant llunyà però sempre
evocador.

Oficina de Turisme
de la Massana
Tel. 835 693
lamassana.ad

