
El Lliure canta les quaranta i és per a mi un honor i un privilegi 
poder encetar aquest any de celebracions amb Camí de festa, 
una proposta que vol recordar que el Lliure està obert a tothom i 
que tots els espais són bons per a la representació, que festejar 
el pas del temps és un privilegi dels éssers humans que ens 
convida al retrobament i a l’emoció. I que, sobretot, ens convida 
a mirar endavant, a llançar noves propostes i maneres de fer i a 
crear per apropar-nos a aquest públic jove d’avui que ha de ser 
la nova mirada del demà. n
Joan Font 
director-fundador de Comediants

A la Plaça Margarida Xirgu
1 Pastís del 40 aniversari
2 Taller de màscares
3 Taller de disfresses
4 Espai de gravació de missatges
5 Jocs al carrer
6 Laberint
7 Escenari musical 
Amb Tramvia Blanc, La Paparra, Marc Rodríguez, Jugantots,  
Itinerània, Bàscula i KruSound

A la terrassa del Teatre Lliure
8 Taller de còctels
9 Taller de pastisseria
Amb La Paparra

A la Sala de projeccions
10 Cinema sense fi
Amb Helena Moliné “la mama”

14 Visita a les entranyes 
 de la imaginació

3 Taller 
 de disfresses

11 Espectacle de circ
SHHHH!!, vigília, son i apa! amb el Circ Pistolet
Espai Circ al vestíbul del teatre 
Passis de 15 minuts: 16’30h. / 17’30h. / 18’30h. / 19’30h. 

12 Espectacle de màgia
El impossibilista, amb Sergi Buka 
Màgia, a l’Espai Lliure
Passis de 15 minuts: 17h. / 18h. / 19h. / 19’30h. 

13 Disco-nins
Amb Krusound 
Una discoteca per ballar i saltar, fer coreografies i submergir-se 
entre imatges, fums i bombolles de sabó
Espai Disco, Sala Fabià Puigserver 
Passis de 30 minuts: 17h. / 18h. / 19h. 

14 Visita a les entranyes de la imaginació 
amb La Paparra 
Un productor americà ens explica els invents que ha portat de 
Hollywood per la nova temporada del Teatre Lliure.  
Espai efectes especials, escenari Sala Fabià Puigserver. 
Efectes màgics. 
Passis de 10 minuts: 17’30h. / 17’45h. / 18’30h. / 18’45h.

DE 16H. A 20H. 
ININTERROMPUDAMENT

ESPECTACLES 
AMB HORARIS
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