8è Festival Xalaro d'espectacles i concerts familiars
Baix Empordà | 14-06-2022 | 15:04

Vuitena edició del Festival Xalaro de Platja d?Aro (www.xalaro.cat), el proper cap de setmana 18 i
19 de juny de 2022, el primer de la Costa Brava dedicat al públic familiar, enguany amb un
programa de 16 espectacles de música, circ, màgia, malabars i instal·lacions interactives, a l?aire
lliure a l?entorn de Passeig Marítim i amb caràcter gratuït (excepte una única proposta que és amb
reserva prèvia, de pagament i en un espai interior). Destaquen els concerts de Els Atrapasominis,
Las Karamba i el Pony Pisador. Organitza la regidoria de Turisme de l?Ajuntament de Castell
d?Aro, Platja d?Aro i S?Agaró, que enguany recupera el seu format habitual després de la
suspensió de l?edició 2020 arran de la COVID-19, i les adaptacions de 2021 (canvi de recintes,
aforament limitat o reserva prèvia d?entrades).
El festival manté una programació extensa i concentrada en les tardes del cap de setmana, en cinc
escenari amb 16 propostes de 15 companyies i artistes: les instal·lacions interactives de Guixot de
8, L?atelier i Silent Disco Kids; el circ de la Cia. Nom Provisional i La Gata Japonesa; els
malabars amb pilota de FS Freestyle Team; el mim de Dudu Arnalot; la dansa de Zum Zum
Teatre; la màgia d?Isaac Jurado; els espectacles itinerants de Brodas Bros i la Cia. Anna Confetti; i
la música de Las Karamba, Els Atrapasomnis, El Pony Pisador i Soul & Funk Pels Més Menuts
(per aquests darrer cal reserva al lloc web entrades.platjadaro.com -2 euros- per a alguna de les tres
sessions de diumenge 19 de juny -10.30 h, 12 h o 16 h- a la Sala d?Actes de l?Ajuntament:
capacitat per a 60 persones per sessió i màxim dos adults acompanyants per infant). En els espais
escènics hi haurà zona específica per a persones amb mobilitat reduïda (reserves a
turisme@platjadaro.com fins al 16 de juny).
Alhora també tindran protagonisme la Xalarina i en Xalarí, les dues mascotes del turisme familiar
del municipi: hi haurà espais per fer-s?hi fotografies i es pot aconseguir un dels seus globus a
l?Oficina de Turisme. També es pot tornar a gaudir de les renovades gimcanes familiars On són la
Xalarina i en Xalarí? Una proposta que porta el nom de la mascota del turisme familiar del
municipi: amb l?ajuda d?un plànol cal buscar-lo dibuixat en una dotzena de petites plaques
instal·lades en els punts més emblemàtics de Platja d?Aro. En cadascuna hi ha un codi numèric
que cal anotar en el mateix planell i, un cop completades totes, cal lliurar-lo a l?Oficina de
Turisme on es rebrà un regal commemoratiu.
Amb el pas de les successives edicions, el Festival Xalaro ha anat modulant espais, programació i
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horaris a la recerca de la comoditat del públic assistent i la millora global d?una programació que
en les edicions anteriors ha acollit les actuacions, entre d?altres de Pep Bou, Els Amics de les Arts,
Macedònia, Sant Andreu Jazz Band, Brodas Bros, The Gramophone Allstars Big Band, Pep Plaza,
Heavy per Xics, Pepa Plana i Toti Toronell, Lax?n?Busto, Dàmaris Gelabert, Cia. La Tal, The
Risas, Orchestra Fireluche, Gossos, The Hanfris Quartet, Guillem Albà i La Marabunta, La Tresca
i la Verdesca, Cia. La Bleda, Obeses, Peyu, Reggae per Xics, Xiula o El Pot Petit, entre d?altres.
Alhora el Festival Xalaro configura una de les principals propostes musical de l?estiu de 2022 al
municipi que també inclou el 25è Festival Nits de Jazz (de l?1 de juliol al 26 d?agost); 9è
Desemboca Rock?n?Roll Festival (dissabte 2 de juliol); 39a Cantada d?Havaneres (dissabte 9 de
juliol), i el 10è FestiSurf Costa Brava amb (dissabte 18 de setembre). També hi ha programa un
cicle sardanes i havaneres en petit format, i les actuacions musicals de les Festes Majors de
S?Agaró (del 14 al 17 de juliol), Platja d?Aro (de l?11 al 15 d?agost) i Castell d?Aro (del 6 a l?11
de setembre).

8è Festival Xalaro · Mostra d?espectacles i turisme familiar
18 i 19 de juny de 2022 · Passeig Marítim · Gratuït (excepte Soul & Funk pels més menuts)
www.xalaro.cat

DISSABTE 18 DE JUNY

Guixot de 8 · L?altra vida de les coses (instal·lació interactiva)
17-20 h · Espai El peixet (Passeig Marítim-c/ Miramar)
Jocs inventats i construïts amb materials recuperats

Toc de fusta · L?atelier (instal·lació interactiva)
17-20 h · Espai El cranc (Passeig Marítim-c/ Marina)
L?estrany refugi d?un nàufrag llunàtic, capficat amb el joc i la seva solitud

Cia Nom Provisional · Qui cu qui què quina (circ)
17.30 h · Espai El cavallet de mar (Passeig Marítim-Cavall Bernat)
Tots els cossos vius tenen electricitat. Què passa si ens connectem?
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Els Atrapasomnis · Anem amunt! (música)
17.30 h · Espai La medusa (Plaça Major)
Tingueu el cos ben despert les orelles ben obertes i el cos a punt per ballar!

FS Freestyle Team · Exhibició (malabars amb pilota)
18 h, 19.30 h i 21.30 h (3 sessions) · Espai El peixet (Passeig Marítim-c/ Miramar)
Actuals campions d?Espanya i en el TOP 32 del món

Dudu Arnalot · Insomni (mim)
18.30 h · Espai L?estrella (Passeig Marítim ? c/ Verdaguer)
Una plaça amb un llit antic i un pallasso preparat per dormir. Sorolls, sorpreses i rialles

Vine a fer-te una foto amb en Xalarí i la Xalarina
18.30-20 h · Espai La medusa (Plaça Major)

Zum Zum Teatre · Hippos (dansa)
20 h · Espai El peixet (Passeig Marítim-c/ Miramar)
Ens acostem a uns hipopòtams que agafen el camí del mig
Silent Disco Kids (instal·lació interactiva musical)
20-23 h · Espai El cranc (Passeig Marítim-c/ Marina)
Activitat per a infants de 5 a 12 anys
Una discoteca on hi regna un silenci absolut?

Las Karamba · En concert (música)

Pag 3

21 h · Espai El cavallet de mar (Passeig Marítim-Cavall Bernat)
Un estil on es fusiona el so, el txa-txa-txa, la salsa i la timba, amb el rap, i la música urbana

Brodas Bros · L?exèrcit de la llum (espectacle itinerant)
22.30 h · Del cranc al cavallet de mar (Passeig Marítim, del c/ Marina a Cavall Bernat)
Sempre podem trobar un bri de llum dins la foscor

*Emporta?t un globus d?obsequi d?en Xalarí i la Xalarina
9-21 h · Oficina de Turisme (Plaça de l?Ajuntament)

DIUMENGE 19 DE JUNY

Companyia Pels Més Menuts · Soul & Funk pels més menuts (música)
10.30 h, 12 h i 16 h (3 sessions) · Espai La medusa (Sala d?Actes de l?Ajuntament)
Infants fins a 5 anys · Cal reserva prèvia · entrades.platjadaro.com · 2 euros
60 persones per sessió · Màxim 2 adults per infant

Cia Anna Confetti · A la fresca! (espectacle itinerant)
17 h · Inici: Espai El Peixet (Passeig Marítim-c/ Miramar)
Tres personatges, que ens resultaran molt familiars, i una cadira gegant surten a prendre la fresca

Guixot de 8 · L?altra vida de les coses (instal·lació interactiva)
17-20 h · Espai El peixet (Passeig Marítim-c/ Miramar)
Jocs inventats i construïts amb materials recuperats
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Isaac Jurado · + Que màgia (màgia)
17.30 h · Espai L?estrella (Passeig Marítim-c/ Verdaguer)
Un showman sense llicència, un animal de l?escena, un artista sense filtres

La Gata Japonesa · Los Viajes de Bowa (circ)
18 h · Espai La medusa (Plaça Major)
Bowa recorre el món guiada per missatges que persones anònimes llencen al mar dins d?ampolles

Vine a fer-te una foto amb en Xalarí i la Xalarina
19-20.30 h · Espai L?estrella (c/ Verdaguer)

El Pony Pisador · En concert (música)
19 h · Espai El cavallet de mar (Passeig Marítim-Cavall Bernat)
S?apropen a les músiques tradicionals d?arreu del món amb un estil viu i desenfadat

*Emporta?t un globus d?obsequi d?en Xalarí i la Xalarina
9-21 h · Oficina de Turisme (Plaça de l?Ajuntament)
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