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21 i 22 D’OCTUBRE DE 2016
OLESA DE MONTSERRAT
Butaka és un circuit teatral per a joves adolescents. Els municipis que ja formem el
circuit volem seguir estenent la programació de companyies professionals dins la nova
oferta d’oci proposada als joves. A més, al sector teatral li convé cuidar aquesta franja
d’edat, on hi ha bona part dels futurs públics adults.
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Cada any organitzem la Mostra Butaka, la trobada anual del teatre jove a Catalunya,
on hi ha les propostes més joves, innovadores i desconegudes hi tenen un espai reservat. Un referent per a les programadores i programadors, i una bona oportunitat per
a les companyies i productores catalanes, a més d’un espai de trobada pels programadors Butaka.

PREUS
ENTRADES
Menors de 25 anys:
Un espectacle: 6 € // a partir del segon espectacle, 4 €
Mars Joan, de la Cia. Dara + dinar: 15 €
Abonament: tots els espectacles + dinar: 30 €

TEATRE
UEC

Majors de 25 anys:
Un espectacle: 10 € // a partir del segon espectacle, 8 €
Mars Joan, de la Cia. Dara + dinar: 18 €
Abonament: tots els espectacles + dinar: 40 €

www.casalolesa.cat
/butakaolesa

DISSENY GRÀFIC: mfarre@estudimf.com

Venda d’abonaments
- Cal Mané, Punt d’Informació Juvenil. Tardes
- Voluntaris de Butaka Olesa
- Biblioteca Municipal Santa Oliva
- Secretaria de la Mostra: butakaolesa@gmail.com / 676443361
Els abonaments són limitats
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DIVENDRES
21 D’OCTUBRE

Mars Joan, Cia. Dara

Un home vol anar a Mart per no tornar.
El seu entorn riu, plora i es remou.
I un reality està a punt per cobrir-ho tot.

Pluja, de Guillem Albà

Un espectacle que parla de la vulnerabilitat. De sentir-se petit. Unint la música de
la pianista i compositora Clara Peya i les
diferents disciplines de Guillem Albà (titelles, gest, teatre visual...), farem un viatge
sensible i sincer, de la poètica a l’humor.

A les 12.30 h

Teatre El Casal
14.30 h

Dinar

Teatre El Casal

Tandarica Circus,

Cia. Passabarret
S’anomena retro-balkan-rock’n’roll circus, però parlant en plata es tracta de
quatre artistes bojos com un llum de carbur que no paren de fer el pallasso, malabars i acrobàcies a ritme trepidant. Són
artistes d’aquells que es juguen la seva
pròpia vida, i si no és la seva, que sigui la
d’algú del públic! No podeu faltar: cada
funció pot ser la última..
18.15 h
Pl. Catalunya

Com nos tornem,

Bubulina Teatre
Després de quedar-se vídua i tancar la
perruqueria, Isabel Castro retroba el sentit de viure quan coneix la mítica mestra
de declamació Pepi Fornells, amb qui recorre els casals d’avis recitant poemes del
vell repertori d’envelat per demostrar-nos
que poesia i perruqueria van de bracet.
A les 23.00 h

Teatre El Casal

A les 20.00 h i a les 22.00 h

Teatre El Casal

PLACES LIMITADES

DISSABTE 22
D’OCTUBRE DE 2016

Concert de Detectives

L’atzar, de la cia. Pepa Plana

10.00-12.00 h

Entre tot el fascinant catàleg de criatures
humanes, el pallasso és potser l’únic que
no coneix el desànim. Mireu amb quin
posat seriós i quina admirable perseverança es dedica intensament a buscar
solucions quan sorgeixen problemes.
Mireu com produeixen solucions brillants
les seves neurones

companyies amateurs

A les 17.00 h

9.00-10.00 h

Esmorzar

Show Cases Jove i trobada de joves
Teatre El Casal

Per acabar l’XIa Mostra BTK de Teatre...
concert i copa de cava!

Teatre El Casal

A les 00.00 h

Impre Show, Planeta Impro

Un espectacle diferents i únic a cada
funció! Simplemet improvisació... senzillament genial! Un grup d’actors que
aconsegueixen fer riure el públic amb les
seves improvisades històries.
20.00 h – 21.00 h
Teatre UEC

Teatre El Casal

