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El festival d'arts escèniques
Esbaiola't torna aquest 2021 als
Pirineus
La 14a edició del festival se celebrarà del 15 al 18 de juliol a les Valls d'Àneu

?Camí a l'Escola' és un dels espectacles programats a l'Esbaiola't 2021. Foto: Esbaiola't

La cultura torna al carrer. Després que l'any passat s'haguessin de suspendre la majoria de
certàmens culturals a causa de la situació sanitària de la Covid-19, sembla que enguany la cultura
torna a recuperar terreny.
Espectacles de circ, de carrer, contacontes, jocs, titelles, tallers i malabars ompliran els carrers
d'Esterri d'Àneu del 15 al 18 de juliol amb la 14a edició del festival Esbaiola't. La idea del festival,
organitzat per la Companyia de Comediants La Baldufa i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, és oferir
cultura de qualitat per als infants i les famílies en general en un entorn natural excepcional.
Esbaiola't 2021 oferirà fins a 22 espectacles
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En el festival trobarem diversos espectacles familiars per a tots els gustos: Cabaret Pàges amb la
interpretació de Noemí Busquets, teatre burlesc i titelles de la mà de la companyia Têtes de Mules i
de la companyia L'estaquirot Teatre, l'espectacle La gran a...ventura que narra la història d'un
pallasso, teatre d'objectes amb la titellaire Rosa Díaz, teatre de text i música representat amb
l'espectacle La nena dels pardals, concerts teatralitzats amb l'obra Per un instant, teatre de text
amb la companyia Teatre al Detall, teatre per a majors de 10 anys amb l'obra Joves, l'obra de
teatre Camí a l'Escola, entre d'altres.
El certamen cultural també oferirà diversos espectacles de circ, així com un espectacle de foc
protagonitzat pels Diables de les Valls d'Àneu. D'altra banda, hi haurà diversos jocs per als més
menuts: d'experimentació sensorial, creació d'una colla castellera, tallers, etc.
Tota la informació sobre els espectacles es poden trobar a la web del festival:
https://festivalesbaiolat.cat.
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