
Butaka és un circuit teatral per a joves adolescents. Els municipis que ja formem el 
circuit volem seguir estenent la programació de companyies professionals dins la nova 
oferta d’oci proposada als joves. A més, al sector teatral li convé cuidar aquesta franja 
d’edat, on hi ha bona part dels futurs públics adults.

Cada any organitzem la Mostra Butaka, la trobada anual del teatre jove a Catalunya, 
on hi ha les propostes més joves, innovadores i desconegudes hi tenen un espai reser-
vat. Un referent per a les programadores i programadors, i una bona oportunitat per 
a les companyies i productores catalanes, a més d’un espai de trobada pels programa-
dors Butaka.

Què és el Showcases?
La Mostra és també un espai perquè les companyies i productores hi presentin les seves
propostes. El Showcases és un espai on les produccions que no tenen cabuda al
programa es poden presentar en petites píndoles. Tasts dels espectacles, amb feedback
per part del públic, que hi dóna una nova dimensió. 

PREUS

ENTRADES
 Menors de 25 anys Majors de 25 anys
 6 € 12 €

ABONAMENTS 
•	Entrada	a	tots	els	espectacles	+	dinar	i	sopar	del	dia	5	d’octubre
 Menors de 25 anys Majors de 25 anys
 30 € 40 €

•	Entrada	a	tots	els	espectacles	la	mostra
 Menors de 25 anys Majors de 25 anys
	20	€	35	€

Venda d’abonaments
- Cal Mané, Punt d’Informació Juvenil. Tardes 
- Voluntaris de Butaka Olesa
- Biblioteca Municipal Santa Oliva
- Secretaria de la Mostra: butakaolesa@gmail.com / 676443361

Els abonaments són limitats
www.butaka.net
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Divendres 24
Al matí
Instituts al teatre

“Spot 2.0”
Cia. Teatre Jove del Casal
Al teatre El Casal
 

22.00 h
“Spot 2.0”
Cia. Teatre Jove del Casal
Al teatre El Casal

En una època on les pantalles i els missatges publici-
tàries ens envolten constantment, sense ser-ne cons-
cients, hem integrat els eslògans publicitaris com un 
element més del nostre llenguatge.
A través de diverses escenes quotidianes, SPOT posa 
en evidència aquest fet i satiritza sobre la influèn-
cia dels anuncis en la nostres vides. Realitat, sàtira 
i surrealisme en una obra plena d’humor que no us 
podeu perdre.

 

Dissabte 25
9.00 h
Acreditacions i esmorzar
Al teatre El Casal

10.00 h
Showcases
(breus presentacions d’espectacles)
Al teatre El Casal

12.00 h
Trobada i debat
2a Trobada de Teatre Jove a Olesa

13.00 h
“iMe”
Cia. Dara
Al teatre El Casal

En una societat on la gent només es comunica a tra-
vés de les xarxes socials, una caiguda dels servidors 
els forçarà a aixecar la mirada.
Una comèdia profètica sobre la nostra gestió 2.0.

14.30 h
Dinar
A la Sala polivalent 
del teatre El Casal

17.00 h
“Delikatessen concert”
Cia. Delikatessen
Al teatre El casal

Ens trobem en una festa. Una festa de la que no 
teníem notícies i amb unes normes curioses. Un lloc 
on sonaran temes festius com Je ne veux pas travai-
ller o Fever i d’altres més íntims com Amado Mío o 
Samba one note.   
Tots nosaltres som els convidats d’aquest cabaret 
festiu que viatja a través de situacions còmiques, his-
tòries d’amor i desamor, esquetxos inversemblants i 
tocs de percussió corporal a partir del cant a cappella 
i de l’humor. 

18.30 h
“El mêtre”
Cia. Jam
A la plaça 
de l’Oli

Espectacle de clown de carrer per a tots els públics. 
La terrassa d’un bar d’un petit restaurant o del jardí 
d’una casa: una taula, dues cadires, un para-sol, un 
penja-robes, un mirall i un maître molt especial. Al 
seu voltant hi ha nens que juguen, una dona que 
passeja el seu gosset, un senyor de caminar frenètic, 
dos enamorats que es fan petons en un banc, se 
senten els clàxons dels cotxes, el plor d’un nadó, les 
converses de la gent...

20.00 h
Entredos
Cia. Cap i Cua
Al teatre de 
La Passió

Espectacle que fu-
siona el teatre de 
gest, el circ, la dan-
sa i la manipulació 
d’objectes amb la 
finalitat d’explicar l’història d’un personatge que 
desperta en un món fantàstic. 
Sona el despertador, m’aixeco del llit i em preparo 
el cafè com cada dia. De sobte, a la mà hi ha una 
sabata enlloc de la tassa…

21.30 h
Sopar
A la Sala polivalent 
del teatre El Casal

23.00 h
“eGO”, 
Cia. Flyhard
Al teatre El Casal

Ets bo. Només has tingut mala sort.
Ets de puta mare. Només t’ha faltat una mica 
d’empenta. Saps que aquella feina havia de ser teva. 
Que la cambrera que et va mirar dues vegades, hau-
ria d’estar als teus braços. Que aquella idea era ge-
nial. Ho saps, oi? Ara, només et cal donar la primera 
passa, bip. I després la segona, bip. I després la ter-
cera i la quarta. No necessites pensar, no necessites 

decidir.
Només necessites 
seguir les instruc-
cions . 
Només necessites 
ser tu mateix. 
Només necessites 
ego.
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