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Textos Festival de Creació Contem-

Escena Poblenou és un festival d’arts escèniques amb la vocació d’apropar el públic a
les propostes artístiques contemporànies, innovadores, arriscades i compromeses. Una
programació que dona suport a la creació, multidisciplinar, amb la complicitat de diverses entitats i espais de la ciutat.
Volem una escena que formi parts de les nostres vides, places, carrers, comerços, que
tingui lloc a les escoles i a la cuina de casa.
Enguany us convidem a gaudir d’una programació diversa, socialment compromesa
que no ens deixi indiferents, que ens faci vibrar, despertar inquietuds, somnis, riures i
somriures.
Una escena per disfrutar-la!!
El festival de Creació Contemporània Escena Poblenou va néixer fa 14 anys del somni
dels artistes Ada Vilaró i Sergi Estebanell, per generar una plataforma de suport a la
creació i exhibició de diferents propostes escèniques contemporànies i alhora potenciar
el teixit artístic vinculat al barri del Poblenou.
És un festival de naixença al barri, obert a la ciutat i amb projecció i mirada internacional. Un viver de projectes escènics, culturals i socials que realitzem durant l’any:
Projecte Embrions, que dona suport al moment més embrionari dels processos creatius
Projecte Escena + Dones, que dona suport a l’escena femenina
Projecte d’educació i comunitat
Projectes de territori
Beques i residències de creació artístiques.
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Projectes Escena Poblenou

Escena +Dones

Embrions

Beques i residències
de creació artística

El Festival té un compromís amb les dones creadores, amb la voluntat de ser un espai d’exhibició
i reflexió i fer més visible la presència de les dones
a l’escena. És per això que el Festival dóna suport,
dins la seva programació, a espectacles i propostes
creades per dones. Aquest any comptem amb:
Les XL, de Nía Cortijo i Marta Sitjà amb Abandónate
mucho, Diana Gadish amb Handle with care, Les Estampades, de Berta Escudero i Paula Radresa amb
Enfila S.A, Eléctrico 28, d’Alina Stockinger amb
Entre tazas i Ocells al Cap, coordinada per Denys
Blacker amb The Pomps of the subsoil.

Com a Festival vàrem creure molt important
recolzar i dedicar un dia de la programació a iniciatives que estan en estat de gestació (idees embrionàries), que en un futur esdevindran projectes
escènics. Facilitem que artistes amb projectes en
estat de gestació presentin a Barcelona les seves
propostes a programadors/es nacionals, internacionals i públic i puguin comptar amb acompanyament al llarg de l’any.
Embrions també compta amb una jornada professional que persegueix enfortir vincles dins el sector.
La comissió de selecció dels projectes d’aquest any
2015 ha estat formada per: Jordi Duran- Fira de Tàrrega, David Ibáñez- Fira Mediterrània, Narcís PuigFestival Temporada Alta, Pep Pla- Festival TNT, Ada
Vilaró i Sergi Estebanell- Festival Escena Poblenou.
Els projectes seleccionats han estat: Kimani Project
amb Cospress, Mirage Teatro amb Dimitir no es un
nombre ruso, Vértebro amb Díptico por la identidad,
Diana Gadish amb Handle with Care, Los Moñekos
amb Ka-yi-ha.
Tots aquests projectes els podrem veure el dijous
22 d’octubre, a les 19:30, de manera itinerant a diversos espais del Centre Cívic i la plaça Can Felipa.
Dels projectes presentats a Embrions 2014 s’han
seleccionat dues propostes que han obtingut acompanyament durant l’any i que, enguany presentaran
al Festival el seu treball acabat: Eléctrico 28 amb
Entre Tazas, Niko&Berto amb I-GUA

El recolzament a nous artistes es duu a terme a
través de la concessió de beques residència per a
què diferents artistes puguin desenvolupar els seus
projectes. La beca consisteix en una cessió d’espais
per a assaig i en una aportació econòmica per a la
creació. Es recolzen projectes multidisciplinaris i
d’investigació.
• Noves Dramatúrgies (teatre contemporani)
• Arts del moviment (circ / dansa)
• Art i Territori
Les beques residència es duen a terme en
col·laboració amb els espais de creació artística:
l’Antic Teatre, El Graner, El Festival Sismògraf i La(b)
Felipa.
Aquest any la Beca Noves Dramatúrgies ha estat
atorgada a la companyia N- 340 per a El cuaderno
de bitácora.
La beca Arts del Moviment als artistes Joan Català
i Roser Tutusaus per Menar.
La beca Art i Territori als artistes Niko&Berto per
I-GUA

Projectes Escena Poblenou

Projecte Territori

Projecte de comunitat Educació i joves

El territori és un dels protagonistes del Festival
de Creació Contemporània Escena Poblenou gràcies
a la seva particularitat i singularitat i al seu teixit
cultural i artístic. La nostra voluntat és la de seguir
potenciant vincles artístics i comunitaris al barri per
tal que la cultura impulsi noves relacions i un sentit
de comunitat a través de l’escena.
Aquest any hem proposat aquest projecte als artistes Niko & Berto que han treballat una instal·lació
temàtica titulada I-GUA, on s’hi han implicat també
el Club Social de la Fundació Joia (Salut mental),
el Casal de Gent Gran de Poblenou i el col·lectiu
Inky Fingers de Barcelona. Aquesta instal·lació
està vinculada amb la memòria històrica del lloc. La
instal·lació temàtica I-GUA genera una xarxa social
entre els veïns/es del barri. La instal·lació temàtica
I-GUA busca sensibilitzar sobre l’aigua com a dret
humà de primera necessitat.

Aquest 2015 el festival acull l’espectacle Fugit,
de la companyia Kamchàtka, amb la col·laboració
de Metges Sense Fronteres i Ajuntament de Barcelona.
L’espectacle que presentem, Fugit, és una
fugida suggestiva; una fugida no com a mitjà
d’escapament, sinó com a forma de lluita.
L’evocació d’una història; la historia dels que marxaren i dels que marxaran. Un homenatge a qui va
tenir el coratge de desprendre’s d’allò superflu,
abandonar allò conegut i anar cap a l’esperança
d’un món millor.
Ara més que mai, com a Festival, creiem que és
necessari fer d’altaveu de projectes que parlen
d’una realitat social que ens està colpejant i on és
urgent actuar.

Un dels eixos sobre els que pivota el Festival Escena Poblenou és el de l’educació. És vital aquest
compromís amb l’educació i amb els més joves per
tal que visquin i entenguin la cultura i l’escena de
més a prop. Volem que s’hi sentin implicats i participin dels processos de creació formant part d’un
projecte creat al llarg de l’any en diversos tallers i
amb una presentació pública dins la programació
del Festival.
Enguany el projecte d’educació el realitza l’artista
Jaime Refoyo i els alumnes de l’Institut Quatre
Cantons que ens proposen en forma de performance una experiència destinada a explorar les
fronteres entre el moviment natural del cos i l’espai
que envolta aquesta acció. A través de la pràctica
del mètode GEOCOCO (Geografia de la Consciència
Corporal) els alumnes crearan formes geomètriques
complexes de línies rectes i corbes perfectament
executades a mà alçada amb l’única ajuda d’un llapis i un paper.

Reflexió

Jornades per a professionals

Diàleg

Taller

Divendres 23 a les 18h_
Rotonda Rambla amb C/ Ramon Turró
El festival juntament amb Agost produccions organitza aquest diàleg, contarem amb la presència
d’Esther Vivas, periodista i investigadora en moviments socials i polítiques agroalimentàries. Toni
Casares, director d’Escena i de la sala Beckett. Agnés Mateus, artista i Ada Vilaró, artista i directora
del Festival de Creació Contemporània d’Escena
Poblenou.
Presenta Agost produccions i modera Sergi Estebanell.

Dissabte 24 de 10 a 14h_ Espai Otto
Un curs d’humor pràctic i poc teòric on descobrirem la forma en què “Pez en Raya” elabora els seus
espectacles amb el seu particular humor absurd.
Taller dissenyat per a tot aquell que busca descobrir
i desenvolupar les seves habilitats còmiques utilitzant com a eina la improvisació, el joc i la complicitat entre el company i el públic. L’objectiu del curs
és trobar el plaer en la nostra pròpia estupidesa,
gaudir del fracàs i potenciar les qualitats còmiques
de cadascú, sense por al ridícul.

Complicitats per el Suport a la
Art, Escena i activisme social
Creació. Nacional i Internacional
Dijous 22, a les 10h_ Institiut Ramon Llull
Av. Diagonal, 373 Barcelona
Jornada organitzada pel Festival d’Escena Contemporània Escena Poblenou amb la complicitat de l’Institut
Ramon Llull, amb l’objectiu d’obrir un espai de reflexió,
accionar complicitats i afavorir el suport a la creació.
Comptarem amb la presència de Miguel Oyarzún
del Bee Festival de Birmingham (Anglaterra), Alfred
Konijnenbelt del Festival Spoffin (Holanda), Pierre
Boisson de Festival Ramonville (França), Jordi Duran de Fira Tàrrega, Etna Busquets del Festival
Sismògraf, Pep Pla del Festival TNT i Gaston Core de
l’Espai Hiroshima.
Espais còmplices del festival com Antic Teatre,
Graner, La Central del Circ, i La(b) Felipa i artistes
que han obtingut beques de creació, entre d’altres.

Presentació de la Plataforma
Arts del Carrer
Dijous 22, a les 18h_ Plaça Can Felipa
El Festival convida a la Plataforma d’Arts de Carrer,
de la qual també forma part a la presentació d’aquesta
entitat, a càrrec de Joselito Hernández, co-director
del Festival Per Amor A l’Hart (L’Hospitalet), i Jaume
Antich, co-director del Festival Internacional de Teatre i Animació al Carrer de Viladecans.

Diàleg

Creació i Públics
Dissabte 24 a les 10h_ Sala Gran. Can Felipa
El festival convida a Recomana i l’ Associació
d’espectadors i Amics de les Arts de Catalunya
a obrir un espai de trobada per dialogar sobre la
creació i públics. Amb aquesta proposta volem convidar a la participació activa i compartir mirades i
reflexions dels espectadors/res i la creació. Acabarem el diàleg veient la proposta en procés de treball de Joan Català & Roser Tutusaus “Menar”, on
participarem compartint opinions.

Humor para torpes

Festival Escena
22 DIJOUS

23 DIVENDRES

10h Institut Ramon Llull

17-18h / 19-20h
Rambla del Poblenou, 55
Entre Tazas, d’Eléctrico 28

Jornada professional

18-19:30h
Rotonda Rambla amb C/Ramon Turró

18h Plaça Can Felipa
Presentació Plataforma Arts de Carrer

Diàleg: “Art, escena i activisme social” amb Agost Produccions

20-21h
Sala Petita. Centre Cívic Can Felipa

19:30h- 21h Centre Cívic Can Felipa
PROJECTE EMBRIONS

Cuaderno de Bitácora, de Colectivo N-340

21-22h
Plaça Can Felipa

KA-YI-HA, de Los Moñekos
Handle with care, de Diana Gadish

Enfila S.A., de Les Estampades

22-23h
Sala Gran. Centre Cívic Can Felipa

Cospress, de Kimani Project
Dimitir no es un nombre ruso, de Mirage Teatro

Abándonate mucho, de Las XL

Díptico por la identidad, de Vértebro

1 Can Felipa
Pallars, 277

4 Institut Quatre Cantons
Camí Antic de València, 37

6 Espai Otto
Àvila, 84

2 Rambla de Poblenou,55

5 El Centre
Pujades, 176

7 Espai el Niu
Almogàvers, 208

3 Plaça de la Unió

8 Espai Onair
Pere IV, 99
9 Casino de l’Aliança
Rambla del Poblenou, 42
10 Rotonda Rambla amb Ramon Turró

scena Poblenou 2015
24 DISSABTE

25 DIUMENGE

10-14h
Espai Otto

12-13h
Sala Gran. Centre Cívic Can Felipa

Taller Humor para torpes, Joan Estrader

10h.
Sala Gran. Centre Cívic Can Felipa
Diàleg: “Creació i públic” amb l’Associació d’Espectadors i
Recomana

12-13h
Plaça de la Unió
Treball en procés, Menar, de Joan Català & Roser Tutusaus

12-13:30h/ 17-18:30h
Fugit, de Kamchàtka

Adiós Bienvenida, Mimaia Teatro

12-13:30h /17-18:30h
Fugit, de Kamchàtka

13-14h/ 16-17h / 18-19h
Inici: Rambla del Poblenou, 55
Entre Tazas, d’Eléctrico 28

17-18h / 19-20h
Onair, C/ Pere IV, 99
Escrito en el aire, Espai Onair

13-14h / 17-18h / 19-20h
Inici: Rambla del Poblenou, 55
Entre Tazas, d’Eléctrico 28

17-18h
Institut Quatre Cantons
GEOCOCO, de Jaime Refoyo i Institut Quatre Cantons

17-18h
Rambla del poblenou amb C/ Taulat
Open Door, de Pere Hosta

18-19:30h
Sala Petita. Centre Cívic Can Felipa
The Pomps of the Subsoil, d’Ocells al Cap

17-19h
Rotonda Rambla amb C/Ramon Turró
Acció de I-GUA, de Niko&Berto

19-20h
Espai Otto
Mr. Kebab, Joan Estrader

19-20h
Sala Petita. Centre Cívic Can Felipa
Cuaderno de Bitácora, de Colectivo N-340

21-22h
El Centre Moral
Indomador, de Animal Religion

19 -2h
Casino de l’Aliança
Festa Nit “Som cultura, Sóc escena Poblenou”
19h Hip Hop /20h Swing Maniacs / 22h Concert
Anarkattack, Wolf Saxon i DJ NICKY

19-20h
Espai Niu
Pyramids on the street
concert + acció performance

20-22:30h
Rotonda Rambla amb C/Ramon Turró
Final Festival
Acció Niko&Berto “I-Gua”
Concert a càrrec de The Great Toad
Multidisciplinar
Noves drematurgies
Site specífic/
Noves dramatúrgies
Familiar
Reflexió

Performance
Humor
Arts del moviment /
Dansa i circ
Instal·lació

divendres 23 PROJECTE EMBRIONS

De 19:30 a 21h_ Can Felipa // Preu 6€ pels 5 espectacles

Handle with Care Diana Gadish
Espectacle de poètica visual, on un indret habitual del carrer es converteix en un espai extra
quotidià. Des de la simplicitat, busca transformar la mirada de l’espectador i fer-ne escapar
un somriure.

Disciplina Dansa / Teatre físic / Duració 5 espectacles 90′

KA-YI-HA Los Moñekos
Aquesta peça és el seu primer espectacle de carrer, en procés. Amb la col·laboració de Mauro
Paganini, com a compositor, músic i intèrpret.
Es mouen entre la dansa i l’art dramàtic. Fluctuen entre el moviment i el teatre, entre l’ordre i
el caos, sempre incidint en l’humor i l’absurd. Des d’una base molt física, treballen la velocitat
i la coordinació fins a alterar la realitat, i mitjançant la improvisació i el joc, hi afegeixen altres
registres artístics. Tot per teixir un llenguatge propi.
Disciplina Dansa

Cospress Kimani Project
Dues dones arriben arrossegant un farcell gran fet de llençols. Estan espantades, adrenolítiques, com si algú les perseguís. No poden més. Cauen… Obren el farcell… Comencen a treure
trossos de maniquí, parts de cossos perfectes, però buides, sense vida. Comencen a construir
i desconstruir nous cossos, a comparar i a manipular, fins arribar a la bogeria. Sembla un joc,
però aquest joc les ha portat a la destrucció dels seus propis cossos, per amor a ells…

Disciplina Multidisciplinar/objectes

Dimitir no es un nombre ruso Mirage Teatro
Una investigació sobre la incertesa d’enfrontar-nos a allò que no hem fet mai. Sobre el procés
personal i emocional de la presa de poder/responsabilitat.
Què passa si altres depenen dels teus actes? I si t’han escollit? I si et converteixes en Papa? O
President del Govern?
El muntatge es pregunta sobre la possibilitat de dimissió, abdicació, renúncia, evasió. El lideratge és una condemna, una benedicció, un privilegi, un destí?
La por davant el repte. Un dilema entre el compromís i la diversió.
Disciplina Multidisciplinar

Díptico por la identidad Vértebro
El 2012 van fabricar una bomba escènica, una peça que va fer explotar la humanitat, emportant-se el seu llenguatge, la seva política i el seu gènere, deixant-la a la deriva en un nou ordre
encara per construir.
Durant els anys següents han creat Díptico por la identidad. Aproximant-se a una manera de
pensar més permeable respecte al gènere i la identitat, tractaran de generar una visió polièdrica
sobre el concepte “d’identitat permeable”.
Disciplina Multidisciplinar/Performance

divendres 23
Entre Tazas Eléctrico 28

Div 23 a les 17h i 19h | Dis 24 a les 13h, 17h i 19h | Diu 25 a les 13h 16h i 18h
Inici: Café de la rambla, Rambla de Poblenou, 55
Entre tazas és un projecte que fusiona ficció i realitat, passat i present, expectació i actuació,
autoria i personatges. És un viatge que vol obrir la ment de l’espectador per percebre el dia a dia
com una fina orquestració, celebrant el poder de la imaginació per fer del món un lloc millor.
Disciplina Site Specíifc Preu 6€ Duració 60′ / PROJECTE ESCENCA + DONES

Cuaderno de Bitácora Colectivo N-340

Divendres 23 a les 20h | Dissabte 24 a les 19h Sala Petita. Centre Cívic Can Felipa
Recórrer la carretera N-340 des de Puerto Real fins a Barcelona. 1.248 kilòmetres i molt més. Passar-se pel cos Tarifa, Gibraltar, Marbella, Estepona, Salobreña… Anar a la recerca del present, el futur i el passat superposats. I intentar recollir l’experiència en un Quadern de bitàcola, com a arxiu del
viatge. Materials fragmentats que a la seva manera conformen el relat d’una experiència. Com portar
a escena aquesta experiència? De quina manera trobar-nos amb tu fa que es segueixi construint?
Disciplina Noves dramatúrgies Preu 6€ Duració 60′ / BECA RESIDÈNCIA
CONSTEL·LACIÓ Antic Teatre, FCC Escena Poblenou

Enfila S.A. Les Estampades
Divendres 23 a les 21h_ Plaça de Can Felipa

Enfila S.A és la història de dues dones dels anys cinquanta que treballen en una fàbrica tèxtil. Entre fils i bobines i amb el soroll i l’olor de les màquines, hi creixen, hi treballen i hi teixeixen les seves històries de vida. Dues històries que són ben diferents per a cadascuna de les
protagonistes. Un homenatge a totes les dones que en els moments difícils no van trencar el fil
de la seva vida.
Disciplina Arts del moviment / Circ Preu Gratuït Duració 60′ / PROJECTE ESCENCA + DONES

Abandónate mucho Las XL

Divendres 23 a les 22h_ Sala Gran. Centre Cívic Can Felipa
Abandónate mucho sorgeix de la necessitat d’expressar i compartir allò après, de trobar una veritat
per comunicar. Aquesta és la nostra història, creiem que la de tots. Del gran tema etern… L’AMOR…
És un espectacle musico teatral que desconstrueix el mite de l’amor romàntic. És un viatge sincer i divertit, que es basa en l’humor i la música. Es descobriran princeses, cupletistes, yonquis, meditadores, seductores… totes i cap a la vegada. De la comprensió a la incomprensió.
Disciplina Humor/Cabaret Preu 6€ Duració 60′ / PROJECTE ESCENCA + DONES

dissabte 24
Treball en procés MENAR
Joan Català & Roser Tutusaus
Dissabte 24 a les 12h_ Plaça de la Unió

(Un gest, una dansa, un circ) La mesura dels pensaments remou l’empedrat dels carrers. La gent
s’escridassa en silenci, mentre dos individus proven les seves forces per construir imaginaris
apilats en la memòria. Entrellaçats, s’ofereixen l’un a l’altre. Busquen, escolten, oloren. I tensant
faran la dansa. Menar: acompanyar o guiar a un grup de persones o animals d’un lloc a un altre
transportats per els seus propis cossos.
Disciplina Arts del moviment / dans i circ Preu Gratuït Duració 60′ / BECA RESIDÈNCIA
CONSTEL·LACIÓ: Espai EL Graner/ Festival Sismògraf i FCC Escena Poblenou

Fugit Kamchàtka

Dissabte 24 i diumenge 25 a les 12h i a les 17h
“En els temps que corren, la fugida és l’únic mitjà per a mantenir-se viu i continuar somniant”
Henri Laborit.
Amb “Kamchàtka” van arribar, amb “Habitaculum” es van establir, i amb “Fugit” es tanca la trilogia.
“Fugit” és una fugida suggestiva; no com a mitjà d’escapament, sinó com a forma de lluita. L’evocació
d’una historia; dels que marxaren i dels que marxaran. Un homenatge a qui va tenir el coratge de
desprendre’s d’allò superflu, abandonar allò conegut i anar cap a l’esperança d’un món millor.
Disciplina Site specífic / Nove dramatúrgies Preu 6€ Duració 90′ / PROJECTE DE COMUNITAT
El festival acull l’espectacle Fugit amb la col·laboració de Metges Sense Fronteres i Ajuntament de Barcelona

Geococo
Jaime Refoyo i Institut Quatre Cantons
Dissabte 24, a les 17h_ Institut Quatre Cantons

L’artista Jaime Refoyo i els alumnes de l’Institut Quatre Cantons ens proposen, en forma de performance, una experiència destinada a explorar les fronteres entre el moviment natural del cos
i l’espai que envolta aquesta acció. A través de la pràctica del mètode GEOCOCO (Geografia de
la Consciència Corporal), els alumnes crearan formes geomètriques complexes de línies rectes i
corbes, perfectament executades a mà alçada amb l’única ajuda d’un llapis i un paper.
Disciplina Performance Preu Gratuït Duració 60′ / PROJECTE EDUCACIÓ I JOVES
CONSTEL·LACIÓ: Institut quatre cantons, La(B) Felipa, FCC Escena Poblenou

I-GUA Niko&Berto

Dissabte 24, a les 17h_ Rotonda Rambla amb C/ Ramon Tudó
La instal·lació temàtica I-GUA està vinculada a la memòria històrica del lloc en el sentit de les
dues aigües: la dolça i la salada.
Genera una xarxa social entre els veïns del barri. Aquest any compartim la instal·lació amb el Club Social de la Fundació Joia (salut mental), el Casal de Gent Gran de Poblenou i el Col·lectiu Inky Fingers.
I-GUA és la importància social de l’aigua com a primera necessitat bàsica. Busca sensibilitzar
sobre la sostenibilitat de l’aigua: com a dret humà i pel seu bon ús.
Disciplina Instal·lació Preu Gratuït Duració 120′ / PROJECTE TERRITORI
CONSTEL·LACIÓ: La(b) Felipa i FCC Escena Poblenou

Mr. Kebab Joan Estrader/ Cia.Pez en Raya
Dissabte 24, a les 19h_ Espai Otto
Mr. Kebab arriba sense cap estrella Michelin per deleitar-nos amb una velada d’humor,
màgia i molt surrealisme. Absurdament intentarà donar-nos gat per llebre a base de bones
riallades.
Disciplina Humor Preu 6€ Duració 60′

Indomador Animal Religion
Dissabte 24 a les 21h_ Centre Moral

Quim comença a jugar i, absort en els seus pensaments, transforma l’escenari en una mena
d’“animalari” on ell mateix apareix com a gall humà.
Entramat creatiu en el que la posada en escena presenta múltiples recursos que primer seran
protagonistes, i després ompliran l’escenari amb la seva presència.
L’artista donarà ànima als integrants de la història, que ens porta a preguntar-nos sobre la
presència de l’humà i l’animal, el masculí i el femení, i la relació entre tots ells. Què és animal i
què és humà?
Disciplina Arts del moviment / Dansa i circ Preu 6€ Duració 60′ // +12 anys

Festa Nit “Som cultura, sóc escena Poblenou”
Dissabte 24 a les 22h_ Casino l’Aliança

El Festival us convida a la Festa Nit “Som Cultura, Sòc Escena Poblenou”.Una festa on les entitats del barri hi tenen veu i presencia. Una festa que va desde el hip hop al swing, ball, i dues
propostes diverses de concert, més una Dj per acabar la nit ballant més que mai!
Hi participen l’Associació Sinergia Pro-Activa amb una master classe de hip hop per a nens i
nenes i una exhibició de free stylle l’entitat swing maniacs del Poblenou amb una classe oberta i
una ballada social de swing.
Concert amb: Anarkattack (proposa associació Sinergia Pro- Activa) Wolf saxonn i DJ NICKY

Anarkattack

Més de 20 anys en la cultura Hip Hop avalen aquest MC de Barcelona, que ha passat per diverses
formacions, fins a treure el seu primer disc en solitari el 2007 “De mi puño y letra”.
Al 2013, va editar un nou disc, “Infame”. Ha estat entrevistat a televisió, ràdio i revistes especialitzades i ha actuat a les millors sales de concerts i festivals de prestigi.

Wolf Saxon
Wolf Saxon combina elements de jazz, rock’n’roll, pop, swing, cabaret, punk, blues i música cinemàtica per aconseguir una expressió artística que és única i que sempre es resisteix la categorització.
La música de Wolf Saxon és alegre? Sí. I malenconiosa? És clar. ¿Inquietant? Sens dubte. La
música de Wolf Saxon sempre sorprèn!

diumenge 25
Adiós Bienvenida Mimaia Teatro
Diumenge 25, a les 12h_ Sala Gran. Centre Cívic Can Felipa

Tots els diumenges la taula de la senyora Bienvenida s’omple de mariners i pescadors que van a
gaudir de les millors sardines del port. Una gran taula sense estovalles i amb olor a peix, una taula
on es permet escriure com si fos un gran llibre obert… De la mar a la taula, de la taula a la mar…
La vida passa en un cicle continu, com el peix que es mossega la cua. Adiós Bienvenida ens parla
dels cicles de la vida, de la necessitat que s’acabin les coses perquè en tornin a començar de noves.
Disciplina Familiar Preu 4€ Duració 60′

Escrito en el aire Onair

Diumenge 25, a les 17h i 19h_ C/ Pere IV, 99
Des de fa dos segles, amb l’expansió de Barcelona que va fer que la ciutat adoptés la seva forma
actual, el Poblenou ha estat el símbol d’una ciutat industrial i treballadora. I també artística.
A l’escola de dansa aèria Onair Barcelona tenen molt present el pes de la història i oferiran un
espectacle que barreja la dansa aèria amb testimonis històrics d’antics veïns, que s’interpretaran
durant l’actuació. Ara, més que mai, al Poblenou, l’art i la història es tornen a donar la mà.
Disciplina Arts del moviment / dans i circ Preu Gratuït Duració 60′

Open Door Pere Hosta

Diumenge 25, a les 17h_ Rambla del poblenou amb C/ Taulat
Apareix una porta del no-res … Què hi ha a l’altre costat? Per obrir-la arribarà un personatge
excèntric, curiós, surrealista i divertit … Que porta la porta i la deixa aquí i allà, amb la necessitat
de transportar-la.
La simplicitat de la porta, ens transportarà a llocs on l’imaginari entra i surt. Passin a través de
la porta per poder viure de manera diferent el carrer de cada dia i fer lo quotidià … inoblidable.
Disciplina Humor Preu Gratuït Duració 60′

The Pomps of the Subsoil Ocells al Cap
Diumenge 25, a les 18h_ Sala Petita. Centre Cívic Can Felipa
The Pomps of the Subsoil és una performance que oscil·la entre l’acció, la no acció i la improvisació. Cada artista desenvolupa una acció duracional simultàniament en el mateix espai, buscant
la sincronització i la telepatia. La separació entre la persona observadora i l’artista observada
s’esvaeix. El títol està inspirat per una pintura amb el mateix nom, obra de la artista Leonora Carrington (1917-2011).
Disciplina Performance Preu 6€ Duració 90′ / PROJECTE ESCENA +DONES

Pyramids on the street
Diumenge 25 a les 19h_ Espai Niu

Pyramids on the Street és un projecte de música electro-pop creat per Marcell Biller a Barcelona
durant l’estiu de 2012. Arribat de Berlín, al Marcel la ciutat li produïa sensacions d’exotisme.
Actualment es tracta d’un duet de música electro pop liderat per l’artista alemany i la vocalista
italiana Eleonora Galise (Elle). Els seus directes estan caracteritzats pel duo de veus amb vibració
glam acompanyades per bases electròniques produïdes amb ordinador i sintetitzadors.
Disciplina Música / Performance Preu Gratuït Duració 60′
CONSTELACIÓ: Espai Niu i FCC Escena Poblenou

Cloenda del Festival

Diumenge 25 a les 20h_ Rotonda Rambla amb C/Ramon Turró

Acte de clausura del Festival Escena Poblenou, amb actuació intervenció de Niko&Berto I-gua,
amb la presencia de les entitats que han participat al festival i un concert a càrreg The Great
Toad. Un grup acústic multiinstrumentisme, una experiencia per escoltar ,veure, gaudir i riure..

The Great Toad
Rrbit, rrbit, rrbit... Així comença la conversa entre els gripaus que formen el grup. La seva música
prové del blues, swing, rock’n’roll, dixie i de la música nord-americana dels anys 30, 40 i 50 en
general. Es van adonar que, tot i provenir de diferents bassals, parlàven un mateix idioma.
Disciplina Música

Agraïments
Lejias Pons
JYM Soldevila
Cerveseria Cesc
Continental Eléctrica

“Som cultura,
sóc Escena Poblenou”
Punt d’Informació i venda entrades_

Colectivo Bajel

Centre Cívic Can Felipa
C/ Pallars, 277 Barcelona

Taximetros Barcino

Horari_

Bar El Retorn

Dijous 22: de 18h a 20:30h | Divendres 23: de 18h a 21:30h | Dissabte 24: de 18
a 20:30h | Diumenge 25: de 17 a 20h
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