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Divendres, 21 de juny
18 h / Obertura de les portes de la fira

18.30 h / La Guilla Teatre en ofereix el seu 
espectacle, “Una Carretada de Contes”. A 
l’espai familiar. Si obriu bé els ulls i pareu bé 
les orelles, amb molt de gust us explicaran 
el perquè del seu ofici, l’ofici dels Trobadors! 
Amb les sorpreses que amaga el seu carro 
es guanyen la simpatia de grans i petits. I ara 
silenci que el carro s’obra i... sembla que co-
mencen!

18.30 a 21 h / Podreu gaudir d’animacions 
itinerants. A l’espai familiar.

18.30 a 21.30 h / Petits i grans podreu gau-
dir dels Jocs Gegants, dissenyats per poder 
participar en família, a càrrec de la Cia Gil 
Ratataplam. A l’espai familiar.

18.30 a 21.30 h / Taller amb argila de colors 
Jumping Clay. És un nou material artístic fà-
cil de manipular i que estimula els cinc sen-
tits. A l’espai familiar.

18.30 a 21.30 h / Tallers de circ a càrrec de 
El Circ Petit. A l’espai familiar. Taller de circ 
on tota la família i amics, podran gaudir d’un 
entorn de circ i ser per un dia artistes de circ 
caminant en una pilota gegant o fent d’equili-
bristes per un cable, aprendre a fer els mala-
bars més difícils i fins i tot pujar als monoci-
cles o al trapezi !!!

18.30 a 21.30 h / Ludoteca d’aigua. A l’espai 
familiar. La LUDOTECA D’AIGUA és un espai 
on es pot jugar i experimentar amb el so de 
l’aigua. L’aigua, que és un bé de la natura, l’es-
timem encara més quan en sentim els seus 
sons.

18.30 a 21.30 h / Trobareu una parada on 
us ensenyaran diferents trucs de màgia. 
A l’espai familiar. L’escola de màgia de Javi 
Feroz i Diana Cazadora, us ensenya màgia a 
tots els nens i grans, que adquireixin algun 
joc de la seva escola: els alumnes entren per 
la seva porta màgica i dins de l’acollidora 
escola els hi fan particularment una classe 
complerta. 

18.30 a 21.30 h / La Tribu Juganera, ens pre-
senta la seva provocació, I tu que pintes?. 
A l’espai familiar. Ambient que gira al voltant 
del món de l’Art dividit en diversos espais per 
on les famílies poden experimentar artística-
ment i sense límits.

19.30 h / “Memix”, espectacle que ens re-
presenta la companyia Claudio Levati. A 
l’espai familiar. No importa, el fet és que ÉS 
QUI ELL VOL SER !!! Un xou de clown i tea-
tre de carrer amb moments “pel·liculeros”, 
moltes rialles, molta energia i molta bogeria 
… PREMI PÚBLIC I ORGANITZACIÓ AL MILA-
NO CLOWN FESTIVAL.

21.30 h / Espectacle de màgia “Txema de 
Postman” a càrrec de Txema Magic. A l’Es-
pai Central. És l’únic carter que ha repartit 
cartes en més de vint països dels cinc con-
tinents..  Però avui, en finalitzar la jornada, es 
dóna compte que té un paquet sense adreça 
ni remitent. No sap per a qui és. Que hauria 
de fer? Decideix obrir-lo i descobrir que con-
té. Hi ha diferents objectes que li presenten 
situacions inexplicables. 

23.30 h / Hotel Cochambre. Concert de ver-
sions divertit i desenfadat, per gaudir d’una 
inoblidable revetlla. A l’Espai Central.

Dissabte, 22 de juny
18 h / Obertura de les portes de la fira

18.30 h / Festuc Teatre ens presenta “Mr 
Parfum”. A l’espai familiar. Pietro Pampo-
lino - Mr. PARFUM, amb l’ajuda dels seus 
materials essencials, manipularà i desafiarà 
la química per tal de dur a terme el seu ob-
jectiu, fabricar un perfum personalitzat per a 
cada ciutat, el perfum ideal.  

18.30 a 21 h / Podreu gaudir d’animacions 
itinerants. A l’espai familiar.

18.30 a 21.30 h / Petits i grans podreu gau-
dir dels Jocs Gegants, dissenyats per poder 
participar en família, a càrrec de la Cia Gil 
Ratataplam. A l’espai familiar.



18.30 a 21.30 h / Taller amb argila de colors 
Jumping Clay. És un nou material artístic fà-
cil de manipular i que estimula els cinc sen-
tits. A l’espai familiar.

18.30 a 21.30 h / Tallers de circ a càrrec de 
El Circ Petit. A l’espai familiar. Taller de circ 
on tota la família i amics, podran gaudir d’un 
entorn de circ i ser per un dia artistes de circ 
caminant en una pilota gegant o fent d’equili-
bristes per un cable, aprendre a fer els mala-
bars més difícils i fins i tot pujar als monoci-
cles o al trapezi !!!

18.30 a 21.30 h / Ludoteca d’aigua. A l’espai 
familiar. La LUDOTECA D’AIGUA és un espai 
on es pot jugar i experimentar amb el so de 
l’aigua. L’aigua, que és un bé de la natura, l’es-
timem encara més quan en sentim els seus 
sons.

18.30 a 21.30 h / Trobareu una parada on 
us ensenyaran diferents trucs de màgia. 
A l’espai familiar. L’escola de màgia de Javi 
Feroz i Diana Cazadora, us ensenya màgia a 
tots els nens i grans, que adquireixin algun 
joc de la seva escola: els alumnes entren per 
la seva porta màgica i dins de l’acollidora 
escola els hi fan particularment una classe 
complerta. 

18.30 a 21.30 h / La Tribu Juganera, ens pre-
senta la seva provocació, I tu que pintes?. 
A l’espai familiar. Ambient que gira al voltant 
del món de l’Art dividit en diversos espais per 
on les famílies poden experimentar artística-
ment i sense límits.

18.30 a 21.30 h / Micro-Shakespeare, a 
càrrec de Laitrum Teatre i Toti Toronell. 
A la zona infantil. I et deus preguntar què 
trobaràs dins de les capses, doncs obres del 
gran dramaturg anglès condensades en... 
8min! L’espectador que està darrera de la 
capsa-teatret “interpretant” rep instrucci-
ons a través d’uns auriculars i mou els objec-
tes seguint les instruccions sense saber per-
què ho fa. Els espectadors que estan a l’altra 
banda de la capsa-teatret veient l’espectacle, 
estan gaudint d’una peça de Shakespeare a 
través dels auriculars, la història pren sentit 
amb els moviments dels objectes de “l’actor”. 
Shakespeare com mai l’havies vist, humor, 
amor, intriga, mort, venjança i crispetes!

19.30 h / “Un mag en conserva”, és la pro-
posta de màgia que la Cia Isaac Jurado, ens 
ofereix. A l’espai familiar. Es tracta d’una 
proposta de màgia teatral, per a que la pu-
gui gaudir tota la família. Un espectacle, amb 
grans dosis d’humor, participació i sobretot 
bona màgia. Volem que el públic gaudeixi fins 
a la medul·la, amb les aventures i bogeries 
d’aquest mag.

20.45 h / Mireia Miracle Company ens pre-
senta el seu espectacle guardonat a Circa-
da OFF 17, “Rojo”. A l’espai central. Especta-
cle de clown-interacció amb el públic, dansa 
i humor. Una pallassa, una nena, una dona. A 
escena hi ha moltes maletes, en una d’elles es 
troba ELLA. Fa moltes eternitats que desitja 
néixer i ho farà amb el públic com a testimo-
ni. A escena també hi ha una tanca que la 
separa d’allò que desitja. Intentarà travessar 
aquest límit de milions de maneres, dibuixarà 
portes en el buit, bombardejarà l’obstacle, es 
rendirà, ballarà en la dificultat, farà niu a la 
frontera, vencerà i aconseguirà el seu objec-
tiu, però no ho farà sola, el públic romandrà 
amb ella, involucrat i juganer.

22.30 h / Pep Plaza ens presenta el seu úl-
tim espectacle, “I ara què més?. A l’espai 
central. Més de seixanta personatges sobre 
l’escenari. Una hora i mitja plena d’humor. 
Després del “I ara que?” ara la gent li pregun-
ta “I ara que més?”, nom del nou espectacle 
amb nou guió i nous gags. El diàleg constant 
amb el públic és, a més, una part fonamental 
de l’espectacle.

- Servei de bar i menjar i Fira d’artesans -

DIUMENGE, 23 de juny
Revetlla de Sant Joan
20.30 h / Obertura de portes de la Gran Re-
vetlla de Sant Joan – Santa Susanna 2019

21.30 h / Actuació del grup Fredy Harmoni-
ca & The Concealers. 

23.30 h / Concert de rock, amb el millor 
grup de versions, el grup APACHE. Les mi-
llors versions del rock de tot els temps, tor-
nen a Santa Susanna. 



www.stasusanna.cat

Organitza:

Amb el suport de:


