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Amb el patrocini de: 



Espectacle de circ amb un acròbata
i un músic en directe. Acrobàcies, pesos, 
contrapesos, una gran balança, equilibris, 
un viatge a la recerca constant dels límits 
de l´equilibri
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1 d’agost de 2020 19.00 h
Oficina de turisme Ulldecona

Aforament limitat
Preu entrada: 1€
V.OnIine www.ulldeteatre.org 
No haurá taquilla, presentar-les amb
mòbil o imprimir a casa)



Espectacle itinerant.
Una completa família molt vistosa, la mare 
i els seus fills aniran a donar un tomb pel 
carrer major amb la característica singular 
que són molt “grans”

la gran
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8 d’agost de 2020 12.30 h
Sortida de la Casa de Cultura/
Casa de la Vila
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Es tracta d´un espectacle visual en 
poques paraules, per representar en 
carrers de vianants, places, parcs... 
Tres personatges i una cadira gegant 
surten a prendre la fresca, generant 
diferents situacions còmiques al llarg
del recorregut amb  tot el seu particular 
univers...
Escenes quotidianes i surrealistes, que 
portades l´extrem esdevenen còmiques

a la fresca
teatre
comic de
carrer

6 de setembre de 2020
Passeig Estació i Plaça Església

12.30 h
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Espectacle de circ itinerant en bicicleta
i música durant la cercavila.
Quatre personatges fan el més increïble. 
Ens apropen al fantàstic món del circ
en homenatge als circs ambulants que 
anaven de poble en poble. Ells ho fan 
amb la “ Bicirc” de plaça en plaça, de 
carrer en carrer.
Arriben, munten, actuen, desmunten... 
amb escenes trepidants de principi a fi. 
Els espectadors fan el seguici per no 
perdre´s la següent parada

bi circ
circ xic

6 de setembre de 2020 12.30 h
Plaça Església i fins La Mera



Ens retrobem al Teatre Orfeó Montsià 
als “Dissabtes de Teatre” partir del 
dissabte dia 3 d´octubre

Carretera La Sénia - Ulldecona, 
Km. 10. 43550 

- Ulldecona, Tarragona
Tlf. 977.570.893 / 661.535.187 Il·l
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