Cia. Itinerània · Titeretú
Instal·lació interactiva

Black Music pels més menuts
Música (infants d’1 a 5 anys)

Gran Castell de Focs Artificials
Espectacle

15/06 · 18 h
Espai La medusa
A qualsevol lloc del món, ara
mateix i des de sempre, moltes
vides comencen aquest camí...

16/06 · 18-22 h
Espai El pop
Cinc mans gegants de titellaire
construïdes de ferro i fusta

17/06 · 10.30 i 12 h (preu: 2 euros)
Espai La medusa (sala d’actes Ajuntament)
Venda tiquets - Oficina de Turisme
Un repertori que esdevé un viatge
a la història de la música negra

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

The Hanfris Quartet · On Air
Música

La Tresca i la Verdesca
Històries d’aigua
Música - Espectacle participatiu

Guixot de 8 · Gargot de bicicletes
Instal·lació interactiva

Ón és en Xalarí?
Gimcana

Cia. Anna Roca · El secret de la Nanna
Instal·lació-espectacle
16/06 · 17-20 h
Espai El peixet
Us imagineu un conte desplegat
dins d’un camió?
Infants a partir de 2 anys

16/06 · 18 h
Espai La Medusa (Plaça Major)
Un espectacle de cançons
i danses remullades

Zero en conducta
La plubelle plus belle / Trashhhhhhhh!
Mim
16/06 · 19 i 20 h
Espai L’estrella
Una bosseta de brossa que
somiava a ser una estrella

17/06 · 16-19 h
Espai El peixet
Jocs inventats i construïts
amb materials recuperats

Cia. Peus de Porc · I-Mag 341
Instal·lació interactiva
17/06 · 16-20 h
Espai El peixet
Vols ser astronauta?
Fes el teu somni realitat!

Mr Barti
Titelles

Barto · Streetshow
Clown

16/06 · 17-20 h
Espai El peixet
Jocs inventats i construïts
amb materials recuperats

16/06 · 20 h
Espai El cranc
Personatge creat l’any 1986
i que ha recorregut els
escenaris de tot el món

17/06 · 17 h
Espai El cranc
Un simpàtic personatge
lleugerament excèntric

Engruna Teatre · Tufff!
Espectacle de carrer

Guillem Albà i la Marabunta · Marabunta
Musica-clown

Gossos · Gossos pels més menuts
Música

16/06 · 17 h
Itinerant
Tres caganers amb unes màscares de
faccions exagerades i uns culs divertits es
passegen pel Passeig Marítim

16/06 · 20.30 h
Espai El cavallet de mar
Un show de clown, enèrgic
i energètic, catapultat per la
millor música en directe

17/06 · 18 h
Espai El cavallet de mar
Una autèntica celebració per
a més de tres generacions

Cia. La Bleda · Una paradeta particular
Clown infantil

Minipop Silent Disco Kids
Instal·lació interactiva

16/06 · 17 h
Espai El cavallet de mar
Mai havia estat tan divertit
anar a mercat!

16/06 · 21-23 h
Espai El cranc
Has estat mai en una
discoteca silenciosa?
Infants i joves de 5 a 12 anys

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries
25 anys
Música

Guixot de 8 · Gargot Picat
Instal·lació interactiva

Tot l’estiu
Itinerant
Busca els xalarins amagats pel municipi i
aconsegueix el teu obsequi
(informa’t a l’Oficina de Turisme)

A Palam
ós

15/06 · 20.30 h
Espai La medusa
Guanyadors quatre vegades de la
Medalla d’Or al Campionat
nacional de Quartets Barbershop

Bernat
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Avinguda
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Cia. Ortiga · Kumulunimbu
Titelles
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17/06 · 19 h
Espai El cranc
Música d’arrel a cavall de
la tradició i la modernitat

El pop

El peixet
c/ Miramar

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
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5è Festival Xalaro
Del 15 al 17 de juny
Passeig Marítim · Platja d’Aro · Gratuït

Divendres 15

Platja d’Aro

Nova edició del primer festival de la Costa Brava dedicat al
públic familiar. En l’àmbit musical proposa sis actuacions que
complementen la vintena 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.

EN DIRECTE

‘ISLÀNDIA’
AMB ALBERT OM

ES
5º Festival Xalaro
Del 15 al 17 de junio
Paseo Marítimo · Platja d’Aro · Gratuito

5a Edició · Passeig Marítim · Platja d’Aro
Edició 2017

GOSSOS

Il·lustració:

Nueva edición del primer festival de la Costa Brava dedicado al
público familiar. En el ámbito musical propone seis actuaciones
que complementan la veintena 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

GUILLEM ALBÀ I
LA MARABUNTA

FR
5ème Festival Xalaro
De 15 au 17 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 six
représentations qui viennent s’ajouter à la vingtaine 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.

Gratuït · Del 15 al 17 de juny 2018

MR BARTI

Edició 2017

THE HANFRIS QUARTET
QUICO EL CÈLIO, EL NOI
I EL MUT DE FERRERIES

BARTO · ZERO EN CONDUCTA

EN
5th Xalaro Festival
Fromt 15th to 17th June
Passeig Marítim · Platja d’Aro · Free

LA TRESCA I LA VERDESCA

BLACK MUSIC PELS MÉS MENUTS
GUIXOT DE 8 · ENGRUNA TEATRE
CIA ANNA ROCA · CIA ITINERÀNIA
CIA PEUS DE PORC · CIA LA BLEDA
CIA ORTIGA · MINIPOP SILENT DISCO KIDS

New edition of the first festival on the Costa Brava dedicated to
family audiences. In the field of music there are six performances
which complement the twenty free theatre, street entertainment,
circus, magic, clown shows and games in the open air over a
weekend of intense experiences.
Edició 2017

