Disseny i Il·lustració: Roger Farré

Espectacle del divendres “Entranya” - A la imaginació popular,
les tribus reflecteixen una estructura social primordial a partir
de la qual s'han desenvolupat totes les civilitzacions i estats
posteriors. Una tribu simbolitza un creixement individual i col·lectiu,
una actitud, força de grup, refugi, cura, empatia, música, foc i
dansa. Tribu és un batec comú i un crit des de les entranyes.
Direcció artística: Marina Mora Direcció musical: Bernardo
Manzambi Direcció tècnica: Pere Carrasco Producció: Band
tokades Coordinació maquinistes: Faycel el Ammari,
Jon Arrizabalaga i David Mora.
Espectacle del dissabte i Baixada a Cal Racó “Ragnarök”, la fi
dels nou regnes - El Ragnarök és la batalla cataclísmica entre les
forces del caos i les de l'ordre a la mitologia nòrdica, que acaba
donant lloc al naixement d'un nou món. El Ragnarök és
l'esdeveniment fonamental que posa fi al cicle mític que comença
amb el naixement dels déus d'Asgard (els Aesir) i la creació
dels Nou Regnes de la cosmologia nòrdica.
Entitats participants: Ball de Diables de Cervera “Carranquers”,
Band Tokades, Bombollers de Cervera, Grup de Geganters
i Grallers de Cervera, La Caserna, Grepp Teatre i Alea Teatre.
Estructures: Didac Prat i Bernardo Dombua Producció musical:
Manel Pedrós i OA2 Produccions. Músics: Carlos Montfort, Manel
Pedrós, Roger Azcona, Dario Díaz, Guillem Garcia, Ester Trilla, Jan
Carrasco, David Vergé. Veus: Aida Royes, Aurora Matías, Míriam
Cortada. Actors: Alea Teatre. Maquinistes: Joan Muntané, Fay-Fay,
Aaron Granados, Amadeu Segura, Eli Urrea, Mateu Basomba, Vili
Vilaltella. Aeris: Entre Teles. Vestuari: Anna Digon. Escenografia:
Enric Porta. Direcció Musical: Manel Pedrós. Producció: Alea
Teatre. Direcció: Albert Parra.

Recomanacions per als participants
als correfocs:
→ Utilitzeu roba de cotó. → Utilitzeu calçat
esportiu, còmode i que no llisqui. Mai sandàlies,
ni xancles. → Cal que protegiu aquelles parts
del cos que quedin descobertes. → No molesteu
el bon desenvolupament del correfoc, ni dels
participants a l’acte. → No us col·loqueu entre
els tabalers i les bosses de pirotècnia dels
diables. → Feu cas de les indicacions dels diables
i dels organitzadors. → No recolliu cap element
pirotècnic del terra: pot no haver esclatat.
→ I com sempre: no us oblideu de l’escapulari!
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DIVENDRES 26 D’AGOST
19.00 h

Trobada de bestiari

23:00 h

Cercavila de foc del bestiari

→

00:30 h

→

01:00 h

Pl. Major

→

23:30 h

03:00 h

Plantada del bestiari → pl. Universitat
Amb el Drac Hydracus de Jesús, Drac dels Monjos,
Drac de Ribes, Drac de Vilanova i la Geltrú, Drac
de Cervera “Carranco Bilandó“, i Tarasca de Cervera.
→ Des de la pl. Universitat fins a la pl. Major

Arribada i lluïments de les bèsties de foc
Espectacle “Entranya” de les Band Tokades

Balkan Paradise Orchestra
Gatibu - 04:30 h Dj Noninàvº

18:00 h

Aquelarret

19:30 h

Arribada de l’Aquelarret a la Plaça Major

23:00 h

Encesa de la Universitat

→

Itinerant

DISSABTE 27 D’AGOST
Teatre, percussió i foc, lluïments dels grups infantils
i dels tallers i escumada final.
→ Sortida universitat - Pl. Santa Anna
- arribada Plaça Major
Rebuda a càrrec de l’Astarot Junior, lluÏments i escumada

→

Sortida de la Universitat i inici de la cercavila fins a Cal
Racó. Correfoc i baixada de les entitats de l’Aquelarre
de Cervera, acompanyats de la Ball de diables
d’Esplugues de Llobregat.
L’encesa de la Universitat és un espectacle amb foc
i pirotècnia a la façana de l’edifici i a la zona de públic.
(No està permès accedir-hi amb cotxets de nens, cal protegir-se
convenientment i és recomanable evitar-hi la presència dels infants
i de persones amb mobilitat reduÏda.)

01:15 h

Correfoc del Ball de diables
de Torredembarra

→ De la pl. Santa Anna fins a Cal Racó

03:30 h

Correfoc del Ball de diables
de Torredembarra

→ → →

Cal Racó

→ Del carrer Major fins a Cal Racó

00:15 h
00:30 h
02:00 h

1r acte: Arribada de la cercavila i Ball
de la Polla del Ball de Diables de Cervera “Carranquers”

PdKat
2n acte: Invocació i aparició del Mascle
Cabró i Ball de Diables, del Ball de Diables

de Cervera “Carranquers”
02:30 h
04:00 h

00:30 h

→

Pl. Fossar

→

Muralla

→

Pl. Santa
Anna

→

Pl. Major

04:45 h

FIRA DEL GRAN BOC
És una de les fires esotèriques més importants del sud
d’Europa. El visitant rep consells dels millors professionals
de l’esoterisme, el tarot i la quiromància, i hi troba productes
naturals, artesanals i tèxtils de proximitat i una àmplia oferta
gastronòmica. Dissabte 27 de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h
a 02.00 h, i diumenge 28 de 17.00 h a 22.00 h, als Patis
de la Universitat.
Els tallers tindran una capacitat d’unes 15 persones.
Inscripcions prèvies al punt d’informació de la Fira.

DISSABTE 27
10.00 h Obertura Fira
10:30 h Sessió de Ioga “Consciència i salut mental”
a càrrec de Maria Andreu a l’Espai Mariló Casals
11:45 h Conferència “Grafologia. Què ens diu la teva
lletra?” a càrrec de Maria Dolors Soriano
a l’Espai Mariló Casals
12:00 h Espectacle d’animació infantil “Balla amb la bruixa”
a càrrec de Susana al Pati Principal
12:00 h Vermut i dinar a la plaça Universitat
12:50 h Conferència “Les lleis de l’univers i el poder
de la paraula” a càrrec d’Imma del Destí
a l’espai Mariló Casals
13:15 h Taller de globoflèxia a càrrec de Cristina
de Magicolandia al Pati Principal
17:00 h Ritual d’inauguració “Arrela’t” a càrrec d’Imma
del Destí al Pati principal
17:30 h Conferència “Hipnosi per despertar” a càrrec
de Vicente Vallés a l’Espai Mariló Casals
17:45 h Taller de ceràmica a càrrec de Crisfang
al Pati principal
18:00 h Sortida Aquelarret
18:30 h Taller “Les flors de Bach i l’astrologia” a càrrec
de Paula a l’espai Tallers
18:45 h Taller de dibuix a càrrec de Jou al Pati Principal
18:45 h “Mou-te i experimenta el chi Kung amb el Tarot”
a càrrec de Eva Maria Cabrera al pati d’esoterisme
18:45 h Conferència “Lectura psíquica de l’ànima” a càrrec
de Maestra Xela Lozano a l’Espai Mariló Casals
19:45 h “Hipnosi col·lectiva” a càrrec de Vicente Vallés
al Pati Principal
20:00 h Conferència “Medita amb el tarot” a càrrec d’Eva
Maria Cabrera a l’espai Mariló Casals
20:15 h Taller “Allibera’t i transforma’t mitjançant l’alquímia
espiritual” a càrrec de Maestra Xela Lozano
a l’Espai Tallers
21:00 h Concert de música a càrrec de Júlia Cutler i Cris
al Pati Principal
21:15 h Conferència “Els missatges encriptats dels
somnis” a càrrec d’Imma del Destí
a l’espai Mariló Casals
23:30 h Concert de música a càrrec de Júlia Cutler i Cris
al Pati Principal

La Troupe

DIUMENGE 28

3r acte: Escorreguda del Mascle Cabró i
Foqueral del Ball de Diables de Cervera “Carranquers”

17:30 h Conferència “Musicoteràpia. Els sons de l’ànima”
a càrrec de Rubén Molina a l’Espai Mariló Casals
18:00 h Espectacle “Babies” a càrrec de Fadunito
al Pati Principal
18:45 h Conferència “Sagrada Família, 1882-1936, de la
indiferència a la traïció” a càrrec de Julià Bretós,
a l’Espai Mariló Casals
20:00 h Sessió de Meditació col·lectiva “Allibera
la teva ment” a càrrec de Maria Andreu
a l’Espai Mariló Casals

La Troupe
Tito Pontet

- 02:15 h

Catfolkin

04:30 h

The Pink Goats

00:30 h

Ball amb el Duo Versió Original

Universitat

P.D. Drawer - 02:00 h Dj Joe Lee
Dj Ivanet

Espai concerts

00:00 h
04:00 h

Fira del Gran Boc

Plaça Major
Cal Racó

Espectacle, Correfoc
i Música

Plaça Fossar

Música i activitats

12:00 h

KYMERA REGGAE

amb actuacions
musicals i altres activitats. A partir de les 12:00 h.

Carreró de
les Bruixes
Espai Muralla
Espai DJ’s

Plaça Santa Anna
Espai Ball

Zona d’acampada (Av. de Guissona, al costat del pavelló
polivalent) El preu de l’estada al càmping per persona és de
8,00 € una nit i 10,00 € dos nits. No es fan reserves, l’accés serà
per rigorós ordre d’arribada i fins esgotar places. Horaris: Des de
divendres a les 12:00 hores fins diumenge a les 18:00 hores.
Els usuaris disposaran de dutxes i piscina amb el pagament
de l’entrada. Més informació a www.aquelarre.cat

→ Venda d’entrades a www.aquelarre.cat

Botiga Aquelarre

Primers
Auxilis
Policia
Municipal
Casa Estiu
Mascle Cabró

Espai de pagament

Punt
d’alimentació

à

Casa Estiu del Mascle Cabró
La Casa d'Estiu del Mascle Cabró és un espai amb vistes
privilegiades a Cal Racó, destinada a totes aquelles persones
que desitgen viure l'espectacle i els correfocs de l'Aquelarre
de Cervera des d'una perspectiva espectacular i amb comoditat. Està ubicada a una terrassa de l'entorn de l'antic convent de
Sant Pere Màrtir de frares dominics, conegut popularment com
Sant Domènec. La Casa disposa de servei de bar.

Punt Informació
Agressions Sexistes
Punt Inici
Correfoc
Informació

