MERCAT
MEDIEVAL
D’ARBECA
18 i 19 DE FEBRER DE 2017
CASC ANTIC D’ARBECA:
PL. MAJOr, C. ST. JAUME, PL. ESGLÉSIA
MERCAT D’ARTESANS, ANIMACIÓ DE L’ÈPOCA, MERCADERS, ESPECTACLES DE FOC,
MÚSICA, JOGLARS I MOLTES COSES MÉS...

PROGRAMA
DISSABTE 18 DE FEBRER

DIUMENGE 19 DE FEBRER

11:00 h / Obertura del mercat

11:00 h / Obertura del mercat

11:30 h / Arribada dels músics i joglars

11:30 h / Arribada dels músics i joglars

12:30 h / Històries contades

12:30 h / Històries contades

13:30 h / Ronda musical trobadoresca

13:30 h / Ronda musical trobadoresca

17:00 h / Reinici del mercat

17:00 h / Reinici del mercat

18:00 h / Cercavila “Joglars en ruta”

18:00 h / Cercavila “Joglars en ruta”
(Danses i cançons amb la participació
de Els Grallers la Revolta i
l’Esbart Dansaire d’Arbeca)

19:00 h / Dansa oriental i doble sabre
(Neftis – Paloma)
20:00 h / David l’Ogre
21:00 h / Somnis de foc

19:00 h / Dansa oriental i doble sabre
(Neftis – Paloma)

22:00 h / Tancament del mercat

20:00 h / David l’Ogre
21:00 h / Cercavila de cloenda

Organitza:

Arribada de Joglars i
Músics
Arribada dels Joglar i
Músics,
donant
la
benvinguda a tots els
visitants i artesans. Els
músics i joglars omplen els
carrers i places d’alegria i
sabor festiu.
Arribats a la plaça
sorprendrem als vianants
amb contes encadenats,
contes dibuixats i contes
inventats, tot això, i més,
durant la nostra cercavila
per començar el dia amb
alegria.

Histories Contades
Espectacle de carrer amb un bufó i amb
una historia plena d’acció, humor i risc.
El Tiko és un personatge entranyable,
aventurer, fantasiós i un xic agosarat.
Ell viatja de poble en poble explicant la
fortuna i les histories d’altres pobles i ho
fa d’una manera que captiva als menuts de
la Vila, en forma de conte.

Ronda Musical
Trobadoresca
Cercavila divertida on els nostres
músics no paren d’animar i de fer
accions que deixen al públic
bocabadat. Passes de malabars,
acrobàcies amb xanquers i música
participativa. Els músics i còmics
canten cançons, diuen versots, fan
danses, música i divertiment.
En aquest espectacle ningú és quedarà indiferent, doncs la irreverència
i el bon humor van agafats de la mà sorprenent a tots els espectadors.
Cercavila no recomanada per a gent avorrida!!

Joglars en Ruta
(danses i cançons)
En la època medieval els joglars
eren la gent de la faràndula,
portant alegria i festa de poble en
poble.
En
aquest
cercavila
recuperem aquesta vella tradició i
es transmet al públic amb aires
moderns i amb el toc de nostàlgia
dels antics joglars on incitem als
assistents a participar de les
nostres danses.
Espectacle participatiu on tothom
estarà convidat a formar part
d’aquesta gran festa.
Saltem i ballem que el món
s’acaba!!

Neftis-Paloma
Dansa Oriental i Doble Sabre
Neftis-Paloma és una reconeguda artista de la dansa oriental
arreu de la península, aquesta professora, directora i ballarina
ens ofereix un espectacle intens, amb matisos orientals i d’una
plasticitat única.
Dins de les disciplines
orientals podrem gaudir
de dansa oriental i dansa
amb un i dos sabres, una
disciplina de gran risc i
gran concentració per
part de l’artista.
David l’Ogre.
David és un Ogre xanquer de 3,20 m
d'alçada. Aquest personatge ha sortit de
contes de fantasia que recreen una visió
distorsionada de la realitat amb la ficció.
David l’Ogre.
Aquest és un espectacle d'acció on
gestualitat i plasticitat sorprendrà al
públic, atrapant-los per endinsar-los en el
món de fantasia on tot és possible.

Somnis de Foc
Espectacle nocturn on el foc i la dansa s'uneixen en una amalgama
d'accions per recrear una utòpica història d'amor i desamor.
Dos faquirs s'enfronten per aconseguir la predilecció d'una bella
ballarina, en aquesta pugna ells ens mostraran els seus
millors trucs per tal d'aconseguir els favors de la bigotera.
Potser tot sigui real o tot sigui un somni on els faquirs
estan representats per un actor contra un titella

