Després de set edicions realitzades a Santa
Coloma i tres fora (Premià de Dalt i Barcelona)
i un cop iniciat el nou cicle del Passatge Insòlit,
encarem una nova edició amb la satisfacció de
l’èxit i la bona acollida per part del públic i la
qualitat del espectacles que s’hi van representar.
Així mateix, comptem amb el compromís de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per
a consolidar el Passatge Insòlit com un dels
referents culturals de la ciutat.
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Amb l’experiència acumulada i amb la voluntat de seguir evolucionant i definint l’ànima de cada part
del cicle, el món del Passatge Insòlit començarà al maig i no tancarà fins a finals d’octubre.
Aquesta extensió en el temps és producte de les decisions que vam prendre ja l’any passat per intentar
fer avançar el Passatge Insòlit. Ho deiem l’any passat:
Per una banda tenim el Passatge Insòlit a la Festa Major, amb un públic fidel, que l’ha convertit en un
espai propi lúdic i de trobada. Per altra banda tenim la necessitat de l’especialització artística per convertir el Passatge en un punt de referència en l’àmbit metropolità i fins i tot de país, per tot el que té a
veure amb les arts del firaire. Tenim l’estancament pressupostari, fruit del context de crisi, que fa que
no puguem satisfer unes expectatives del públic cada vegada més exigents tant en quantitat com en
qualitat. Tenim les dificultats de gestió del propi disseny de l’acte provocades per la improvisació anual
al no saber mai fins a última hora si el Passatge es farà i en quines condicions.
Per intentar resoldre els problemes anteriors i trobar noves il·lusions i nous reptes vam decidir convertir el Passatge en un cicle, vinculat sempre als Jardins de la Torre Balldovina.
Així l’any passat el Passatge es va convertir en tres propostes: el Passatge Insòlit com a fira especialitzada, el Passatge de Festa com a espai familiar de la Festa Major, i les Nits del Passatge com a un cicle de
petites actuacions els vespres dels dissabtes de Maig i Juliol.

/HV1LWVGHO3DVVDWJH Aquesta any compatrem amb tres
nits temàtiques al voltant d’un ambient al pur estil Passatge Insòlit:
visites guiades al museu, servei de bar, un espai agradable per a les
nits d’estiu, i petites càpsules d’actuacions que s’aniran succeïnt mentre la gent pot prendre un refresc o una copa.
18 de maig: La nit dels contes
1 de juny: La nit de la dansa
15 de juny: La nit del cinema i la música

(O3DVVDWJHGH)HVWD Un Passatge a la mida dels
nens i les nenes durant la Festa Major, amb activitats i tallers
al voltant de les arts escèniques i espectacles sorprenents i
divertits. La voluntat del Passatge de Festa és poder absorbir
la major part del públic que s’hi concentra i és per això que,
enguany, aprofundirem en el concepte de tallers i activitats.
Tot i l’especialització, els adults i els pares gaudiran d’una
molt bona estona.

3DVVDWJH,QVzOLWHOIHVWLYDO El cicle té el seu punt
culminant en el Festival, on el concepte artístic evoluciona cap a les
arts del firaire. És per això que ha cuallat el nom de Passatge Insòlit
de Santa Coloma de Gramenet: el petit festival de les arts del firaire.
L’objectiu ´s anar posicionant el festival dins el marc metropolità i
amb els anys, a nivel nacional. Atraccions mecàniques, barraques,
fenòmens i xarlatans. Espectacles de qualitat i aquest any, fins i tot
amb alguna estrena a nivell nacional. Potenciarem les companyies
locals i les internacionals en una clara aposta per reunir el món
insòlit a Santa Coloma.
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Per les Nits del Passatge:
18 de maig: Nit dels contes
En la intimitat de la nit, insòlits personatges ens explicaran
contes reconeixibles. A la feble llum de la lluna en quart
creixent alguns recordaran un passat no tan llunyà i d’altres
escoltaran, potser per primer cop, alguns dels contes immortals.
1 de juny: Nit de la dansa
Aixopluc Dansa volen compartir amb el públic la seva passió per la dansa.Vingudes de lluny i amb misteris amagats
sota la pell, les seves escenes ballades ens faran recordar i
sentir que som vius.
15 de juny: Nit del cinema amb música
Vetllada cinematogràfica amb musica en directe. Curtmetratges clàssics o de creació pròpia amb acompanyament
de piano a quatre mans i d’altres instruments petits que
ens faran descobrir l’encant del cinema mut. Juanjo Marín
dirigirà l’espectacle.
Pel Passatge de Festa us podem avançar que hi haurà un
seguit de tallers per a nens, i actuacions combinades de circ
a carrec de la companyia El Negro y el Flaco. Contem a
més amb l’espectacularitat dels Bot Project amb un espectacle de llit elastic.
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I pel que fa al Festival: contarem amb artistes internacionals: Lejo, un curios titellaire holandès, i la companyia Circus Drome, també holandesos, que ens presenten a Morna,
la noia de la peixera. I pel que fa a la creació més propera:
la companyia Pontenpie presenta Àrtica i l’Avalot presenta
Avalot Firaire. També tindrem els ja imprescindibles La
Banda del Passatge.

