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Antic Teatre Espai de Creació
És un centre Cultural i Social independent situat en un 
edifici de patrimoni cultural, de 1650, al cor de Barcelo-
na, al barri de Sant Pere del Casc Antic. Està estructurat 
com un centre de recursos de les arts multidisciplinars 
per a la investigació, innovació i desenvolupament de 
nous llenguatges escènics.

La seva sala compta amb una programació regular durant tot 
l’any basada completament en la investigació artística.
 
La seva missió és recolzar i fomentar la capacitat 
d’experimentació, creació, producció, exhibició, promoció 
I difusió dels artistes professionals que eviten tècni-
ques apreses i repetició de metodologies. Està compromès 
amb la recerca de noves dramatúrgies, nous llenguatges 
del cos i moviment, noves tecnologies, performance, ac-
ció, circ, clown, teatre d’objectes, nous desenvolupa-
ments de la música, arts visuals i literatura. 

Projectes 
L’Antic Teatre desenvolupa diversos projectes per donar 
suport a l’artista en les diferents fases del seu procés 
de treball. Des de projectes de suport a la investigació, 
creació i producció, a projectes d’exhibició, projectes 
d’intercanvi internacionals i de distribució. Tot això 
des d’una perspectiva transversal d’arrel a la comunitat, 
amb projectes de formació i captació de públics, projec-
tes socials amb els veïns del barri i mitjançant el tre-
ball amb xarxa amb altres entitats i col·lectius.

Nova línia de producció i management 
Amb la intenció d’expandir la idea de l’Antic Teatre més 
enllà de la sala, selecciona i produeix projectes que són 
de la seva línia artística i possibilita la seva difusió 
a nous espais i contexts.

En aquesta nova etapa iniciada al 2015, l’Antic Teatre 
es responsabilitza de la gestió integral del pressupost 
i la coordinació de la producció del projecte. També ges-
tiona la distribució dels seus propis espectacles i els 
d’altres companyies lligades a la seva línia de treball. 

Bar de l’Antic Teatre
El bar-jardí de l’Antic Teatre és un espai comunitari, 
obert als veïns i a la resta de la ciutat. Disposa de 
wifi gratuït, premsa diària, servei de cafeteria i bar, 
refrescos, cocktails, entrepans i snacks.  Tots els in-
gressos que es generen s’inverteixen en finançar la pro-
gramació artística, cultural i social de l’Antic Teatre. 

El Bar està obert de: 
DILLUNS a DIJOUS de 10h a 23:30h
DIVENDRES de 10h a 24h
DISSABTE de 16h a 24h
DIUMENGE de 16h a 23:30h   

  *Más información en Castellano / More info in English: 
  www.anticteatre.com 
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Núria Andorrà 
+artistes convidats 
“Improvisacions 
de música i dansa”
 
La percussionista i investigadora Núria 
Andorrà proposa tres dies d’improvisa-
cions amb diferents ballarins i coreò-
grafs per a cada nit. L’objectiu és 
trobar un llenguatge comú entre les dues 
disciplines, utilitzant la improvisació 
contemporània com a element compositiu a 
temps real.

18 i 19 de SETEMBRE a les 21:00h.
20 de SETEMBRE a les 20:00h.
Entrada: 8€ 
Improvisació lliure i 
improvisació estructurada                

Colectivo Qualquer: 
Luciana Chieregati i 
Ibon Salvador 
“GAG”
+
Mar Medina 
“D______E__R________I_______V_____A
   _urante__l___ecorrido__ntento__arias__proxima-
ciones”
GAG és una pregunta, és un intent de po-
sada a escena d’un problema, un intent de 
generar un territori d’impossibilitat de 
significar des d’un excés  d’interpretació. 
DERIVA és posar les habilitats al servei
d’un exercici que requereixi tota l’aten-
ció en un intent d’eludir l’automatització 
i de provocar l’emergència d’altres sen-
tits.

26 de SETEMBRE a les 21:00h.
27 de SETEMBRE a les 20:00h.
Entrada: 10€ 
Performance / Nous llenguatges del cos

El pollo campero. 
Comidas para llevar 
“Sekvantaro” 
Peces co-dependents de durada relativa 
on les actrius intentaran no fer teatre. 
Un espectacle que es situa en la línia 
fina que separa el que és natural del 
que és impostat; el que és real, de la 
ficció.

3 d’OCTUBRE a les 21:00h.
4 d’OCTUBRE a les 20:00h. 
Entrada: 10€ 
Noves dramatúrgies  

P R O G R A M A C I Ó  R E G U L A R  D ’ A R T S  E S C È N I Q U E S

S E T E M B R E O C T U B R E
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Proyecto FOROBA YELEN.
Matteo Ferroni 
2015 Any Internacional de la Llum i de 
les Tecnologies basades en la Llum.
Un projecte social de l’arquitecte 
italià Matteo Ferroni per a contribuir 
a l’enllumenat de les aldees de Mali i 
que posa en evidència la necessitat de 
reestructurar el tractament de la llum 
a l’espai públic. 

15, 16 i 17 d’OCTUBRE (hora a confirmar)
Entrada: 6€ 
Diverses activitats[Cicle Retro] 

Juan Domínguez 
& Amalia Fernández 
“Shichimi Togarashi” 
Organitza La Poderosa amb la 
col·laboració de l’Antic Teatre i la 
Sala Hiroshima.
La Poderosa convida a Juan Domínguez 
i Amalia Fernández a participar en el 
Cicle Retro amb una peça performativa 
basada en el recorregut de la primera 
trobada entre els dos artistes, dues vo-
luntats que interactuen durant el temps 
de la representació.

10 d’OCTUBRE a les 21:00h.
11 d’OCTUBRE a les 20:00h.
Entrada: 10€ 
Performance
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CORPOLOGIA 
Organitza: Denys Blacker i Lucho Hermo-
silla. Una trobada independent i lliure 
d’un grup d’artistes i persones amb ga-
nes d’investigar el present mitjançant 
l’acció i la performance.  

22 i 23 d’OCTUBRE a les 21:00h.
Entrada: 10€ 
Performance

Ariadna Guiteras 
“Greenshake Talks” 
(Control,Verde y Natural+Sano, Verde y Bello) 
Dues conferències performatives, ambdues 
travessades per la tensió de cuinar i 
parlar / fer i pensar. Del color verd 
de la clorofil·la a la ficció contemporà-
nia del cos natural.

24 d’OCTUBRE 
a les 21:00h. 
(Control, Verde 
y Natural)

25 d’OCTUBRE 
a les 20:00h.
(Sano, Verde 
y Bello) 
Entrada: 10€ 
Conferència 
performativa



ESTRENA 

[Cicle Retro] 
Carmelo Salazar 
(Proposta pendent de confirmar)
La Poderosa convida a Carmelo Salazar 
a participar en el Cicle Retro, pro-
posta que té com a objectiu contemplar 
enrere sense caure en la nostàlgia sinó 
com a necessitat i desig de construir 
història, una història pròpia des de la 
nostra mirada.

7 de NOVEMBRE a les 21:00h.
8 de NOVEMBRE a les 20:00h.
Entrada: 10€ 
Performance

[Cicle Retro] Olga de Soto 
“Carta blanca a Olga de 
Soto sobre memòria i re-
construcció” 
Proposta de La Poderosa a Olga de Soto 
en relació al treball dels seus últims 
anys; documentals escènics en els que 
desplega reconstruccions històriques de 
la dansa a partir de la memòria dels 
espectadors que l’havien vist o els ar-
tistes que l’havien creat. 

14 de NOVEMBRE a les 21:00h.
15 de NOVEMBRE a les 20:00h.
Entrada: 10€ 
Performance

Karolina Rychlik & 
César López 
“White Tree” 
White Tree és un paisatge de silenci i 
ritual. Dibuixant traços i buits, els in-
tèrprets busquen l’harmonia de ment i cos 
tot convertint el moviment en un mantra. 

19 i 20 de NOVEMBRE a les 21:00h.
Entrada: 10€
Nous llenguatges del cos

FESTIVAL INFLUX 2015 
[vídeo a escena] 
Organitza Habitual Video Team. Sego-
na edició del Festival INFLUX [vídeo a 
escena], que vol potenciar els creadors 
que utilitzen el vídeo i el món digital 
com a eina fonamental d’expressió artís-
tica en les seves propostes escèniques. 

21, 22, 26, 27, 28 i 29 de NOVEMBRE 
a les 21:00h. (diumenges a les 20:00h)
Entrada: 8€ (excepte dissabte 28: 10€) 
Arts escèniques audiovisuals

N O V E M B R E D E S E M B R E
Wams Cine Club 
“80 Club Kid NY Tribute” 
Organitza: Eduardo Gión i Raúl Hidalgo. Un 
homenatge al moviment underground de New 
York dels 80 i al moviment Club Kids que 
es va crear al 
voltant d’aquest 
fenomen.

3 de DESEMBRE 
a les 21:00h. 
Entrada: 10€ 
Cinema + 
performance + 
exposició
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Helena Pellisé & Guy León 
“Taking a walk” 
Un duet de dansa on els artistes conviden 
al públic al seu imaginari per a viatjar 
junts a través de la composició instantà-
nia. Els ballarins transformen l’escenari 
en un paisatge poètic d’imatges i me-
mòries del seu camí en comú.

29 i 30 d’OCTUBRE a les 21:00h.
Entrada:10€ 
Nous llenguatges del cos



Habitual Video Team 
Sisena temporada de FLUX CLUB, un club 
de vídeo amb una periodicitat quinzenal 
que pretén reflectir la vitalitat del 
vídeo de creació de la nostra ciutat.

A les 21:00h dels Dilluns: 
21 de SETEMBRE, 5 i 19 d’OCTUBRE, 
2 de NOVEMBRE
Entrada Gratuïta 
(Club de Vídeo d’Autor i videocreació)

Flux Club

Trànsit projectes  
Espai de difusió creativa, d’interacció 
entre allò presencial i allò virtual per 
a crear i difondre produccions culturals.

5 d’OCTUBRE, 3 de NOVEMBRE i 22 de 
DESEMBRE hora a confirmar
Entrada: 5€ + IVA
(Activitat Multidisciplinar)

Liminal GR

ESTRENA
a Cata-
lunya 

C I C L E SLeire Mesa 
“Futuro Animal” 
Peça de trapezi que es presenta com una 
fábula inspirada en l’últim moviment de 
la branca, de la cual vam veure des-
aparèixer el porc senglar. Hi ha amor, 
però el trapezi és l’art de no estar 
amb els peus a terra. 

19 de DESEMBRE a les 21:00h.
Entrada: 6€ 
Nous llenguatges del cos/circ 

Projecte Comunitari 
de l’Antic Teatre 
“Ritme en el temps” 
Projecte artístic comunitari de l’Antic 
Teatre amb veïnes del Casc Antic. Dansa 
i moviment amb la gent gran del barri.

20 de DESEMBRE a les 20:00h.
Entrada: 6€ 
Projecte Comunitari de l’Antic Teatre
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Abast Elàstic 
“A.U.R.A” 
Un esdeveniment co-
reogràfic que ne-
cessita del públic 
per existir. Amb el 
pretext de llegir 
l’aura i d’oferir una 
sessió pseudoterapèu-
tica, els mestres de 
cerimònia situen els 
espectadors sota el 
focus d’atenció. 
*Producció Antic Teatre 

5 de DESEMBRE a les 21:00h.
6 de DESEMBRE a les 20:00h.
Entrada: 10€  
Nous llenguatges del cos 

Juan Carlos Lérida 
+ artistes convidats 
“Bailografía” 
Una peça composada a partir d’una re-
trospectiva de la trajectòria del ma-
teix artista. Una revisió natural de la 
mà del mateix pas del temps i la seva 
experiència i evolució 

10, 11 i 12 de DESEMBRE a les 21:00h.
13 de DESEMBRE a les 20:00h.

Entrada: 10€  
Performance 

Work 
in pro-
gress 
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Un format amb diferents propostes 
perquè els més petits gaudeixin 
d’experiències artístiques de 
qualitat amb les seves famílies. 

[Big Draw: La festa del 
dibuix] Iñaki Álvarez 
“Taller: imatges per l’oïda”
Col·laboració amb el Museu Picasso. 
Parelles de participants asseguts l’un 
davant de l’altre amb un bloc cadas-
cú. Un àudio dicta paraules que ajuden 
a construir el retrat d’enfront sense 
la mirada. Imatges per a l’oïda per a 
dibuixar sense vista.    
25 d’OCTUBRE d’11:00 a 19:00h. 
Entrada gratuïta (Taller / Arts visuals)

[Festival IF] 
Marina 
Nabais 
“Seda” 
Col·laboració amb el 
Festival IF. Seda 
és un espectacle de 
dansa inspirat en les 
diferents fases del 
procés de transforma-
ció de la papallona. 
Un espai màgic i sonor que captivarà els 
més petits. 
8 de NOVEMBRE a les 12:00h. 
Entrada: 8 €  
(Infantil / dansa)

Jorge Albuerne i 
José Luis Redondo 
“Ye Orbayu” 
Albuerne i Redondo presenten un espectacle 
de 2 per a molts. Els artistes han cosit 
amb fils de circ tots el trossets d’ells 
a escena. Esperen ser com l’orbayu, pluja 
fina casi imperceptible però amb una clara 
pretensió de calar fins als ossos.   

A les 21:00h dels 
Dimarts: 10, 17 
i 24 de NOVEMBRE 
i 1 de DESEMBRE
Entrada: 10€ (Teatre 
d’humor / Noves dra-
matúrgies ) 

Eduardo Gión i Antic Teatre 
Un cop al mes, l’Antic Teatre Cabaret 
proposarà un recorregut pel verdader 
cabaret dels 70, pels seus locals, els 
seus artistes i el seu ambient canalla. 

A les 21:00h dels Dimecres: 
21 d’OCTUBRE, 18 de NOVEMBRE 
i 9 de DESEMBRE
Entrada: 10€  (Cabaret)

Antic-cicl’ON

¡El Desplume!
Antic Teatre Cabaret

Antic For Kids! Carla Rovira Pitarch 
“Most of all, you’ve got to 
hide it from the 
chicks” 
Basant-se en la pre-
gunta sobre què volen 
i viuen les nenes i 
els nens quan van al 
teatre, i partint 
de diversos tallers 
amb infants, la Mrs. 
Robinson i el Grup 
de Pollastres Rebels 
t’ajudaran a contactar 
amb la teva pròpia ex-
periència artística.
* Producció Antic Teatre
15 de NOVEMBRE a les 12:00h. 
Entrada: 8€ (Familiar / Performance) 

Tirso Orive Liarte 
“Tirsomàtic plays 
CaraGanyotes”
Taller-performance lúdic i creatiu on 
mitjançant l’ús de dispositius digitals 
i d’objectes analògics, els nens podran 
construir una aventura mentre experimen-
ten amb l’entorn i amb ells mateixos. A 
través del moviment dels seus cossos, 
podran interactuar amb els continguts 
gràfics i sonors d’aquest recorregut, 
fent servir càmeres web i d’infrarrojos. 
13 de DESEMBRE a les 12:00h. 
Entrada: 8 €  
Taller / Performance
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Web: 
www.anticteatre.com
E-mail: 
anticteatre@anticteatre.com
Telèfon: 
93 315 23 54
Vídeo-canal: 
www.vimeo.com/anticteatre
Facebook: 
antic teatre barcelona
Twitter: 
@anticteatre #anticteatre

ANTIC TEATRE
Espai de creació, sala de teatre,
terrassa, bar
c/ Verdaguer i Callís 12 Barcelona. 
(Metro: Urquinaona)

C O N T A C T E :C O M  A R R I B A R - H I :

* Descompte de 2€ pels espectacles que tinguin el preu de 8€ o 10€ 
* 1 canya de cervesa o 1 refresc de regal cada cop que vingueu a veure 

un espectacle de pagament a l’Antic Teatre. 
Més informació a: www.anticteatre.com/descomptes

Fes-te soci/a del’Antic per només 3 euros l ’any!!

 
Festa electrònica amb Dj-set i Live Visual

1 de GENER de 2016 a partir les 00:30h 

Festa Cap d’Any a 
l’Antic Teatre 2016

“Antic Horror Picture Show” 
Sisena edició del Festival de Curtmetratges 
de Terror, Antic Horror Picture Show. Es 
projectaran els curtmetratges seleccionats 
i s’anunciaran els guanyadors. Data límit 
presentació de curtmetratges: 21 d’octubre. 

31 d’OCTUBRE a les 17:00h. 
Entrada Gratuïta

Festival de curtmetratges 
fantàstics i de terror

“A tu què et sembla?” 
Un documental sobre el cas d’Ester Quin-
tana, la dona que va perdre un ull a la 
manifestació de la vaga general del 14N del 
2012 a Barcelona. Recull el testimoni de 
persones vinculades a la lluita a favor de 
la prohibició de les bales de goma. 

24 i 25 de SETEMBRE a les 21:00h. 
Entrada Gratuïta
Projecció Documental

Projecció Documental 
 A C T I V I T AT S

L’Antic Teatre compta amb el suport de:

Foto portada: Agost 2015. Números 17 i 19 del Carrer Rec Comtal, solar inicialment destinat a 
equipaments pel Barri de Sant Pere, i on actualment Nuñez i Navarro està construïnt un hotel.    


