
Tècniques : malabars, pallasso, improvisació teatral

1 persona en gira
Carrer i sala
Espai escènic : 4 x 3 x 3 m
Durada : 20 minuts
Tots els públics

Intèrpret(s): François Bouille

Drets d’autor : No

 HYPERLINK "http://www.myspace.com/borispatchak"www.myspace.com/borispatchak 

La companyia, l’artista

François ha arribat al circ a través dels malabars. En un primer temps ho va fer com a autodidacte i poc 
a poc s’ha anat formant a través dels viatges, de les trobades i de les convencions de malabars. Va 
començar a treballar com a monitor de circ per a infants i es va formar en pedagogia, tot aprofundint i 
diversificant els seus coneixements sobre les tècniques de circ. 
A continuació, va formar-se en dansa contemporània i en teatre per tal de desenvolupar les seves 
capacitats escèniques, expressives i creatives. Al mateix temps, va participar al taller d’investigació « 
Kiprocollectif » a l’Escola de Circ Le Lido. És precisament en aquest taller que van sorgir les primeres 
idees de l’espectacle. 

Descripció de l’espectacle

Espectacle «cienti-circ» inspirat en els autors surrealistes, com ara Raymond Queneau o Boris Vian. 
El tema de les ciències i de la metafísica és abordat des d’una lògica absurda, deixant molt lloc a la 
creativitat i la imaginació, t  ant per a l’intèrpret com per a l’espectador. 
Boris és investigador en metafísica. Proposa una conferència per a ensenyar als oients algunes de les 
seves experiències més assolides. L’espectacle s’ha construït a partir de la investigació amb els 
taulons de fusta, els malabars, el personatge de Boris, la improvisació i la relació amb el públic. 
L’escenografia minimalista va canviant i el treball d’investigació a partir de materials tant senzills com 
els taulons de fusta fomenta l’autenticitat de l’espectacle i del personatge que els manipula. 
 

COMPAGNIE ALCHYMÈRE  BORIS /  SUR LES PLANCHES
Midi-Pyrènèes (Toulouse)
Viernes 6 [18.30 h.] Fraga  Castell Exterior

Sábado 7 [22.30 h.] Torrente de Cinca   Local Social



COLLECTIF PRÊT À PORTER    DANS L´ŒIL DE SERGIO (A l´ull de Sergio) 
Midi-Pyrènèes (Toulouse)
Viernes 6 [18.30 h.] Fraga  Castell Exterior

Sábado 7 [22.30 h.] Torrente de Cinca   Local Social
Tècniques: Portés acrobàtics, mà a mà

2 persones en gira
Carrer i sala
Espai escènic: 6 x 8 x 5,5 m
Durada: 8 minuts
Tots els públics

Intèrpret(s): Anaïs Lafont i Thomas Bruyas
Altres col·laboracions: Mirada exterior : Albin Warette 

Drets d’autor : Sí

 HYPERLINK "http://www.collectifpretaporter.fr/Compagnies/Oeil_de_Sergio.html" 
http://www.collectifpretaporter.fr/Compagnies/Oeil_de_Sergio.html 

La companyia, l’artista

Les ganes de treballar junts van sorgir quan Anaïs estava a l’escola de Circ de Lyon, un any després de 
Tom, que ja  estava a l’escola Balthazar a Montpellier. L’any 2004, se’n van a Suïssa, a l’Escola de Circ 
Zôfy, per a rebre classes de Zygmunt Biegaj, que va treballar com a coach al Cirque du Soleil.
Entre els dos creen un espectacle de carrer, « Ça cartonne à Washington ». A continuació, són selec-
cionats per entrar al Centre de les Arts del Circ le Lido a Toulouse. En finalitzar la formació de dos anys, 
fan l’any d’inserció professional del Lido i creen el número « A l’ull de Sergio », que tornen a treballar i 
finalitzen el mes de gener de 2011. Paral·lelament a aquest any d’inserció al Lido, Anaïs i Tom integren 
el col·lectiu Prêt-à-porter.

Descripció de l’espectacle

« A l’ull de Sergio », és la història de la seva relació, una relació que transpira complicitat i dolços 
records de conflictes. La de dos vells amics que es coneixen bé, massa bé potser! En aquest número 
en el que la tècnica dels portés acrobàtics ocupa un lloc important, els dos acòlits ho porten tot al 
terreny de la derisió: la interpretació, la tècnica i ells mateixos!!!
Tenen el vestuari, l’ànima i la determinació de dos atletes de l’Alemanya de l’Est dels anys 60 però són 
massa estrambòtics com per ser creïbles sota els projectors de la mític show televisiu La Piste aux 
étoiles. Ben sovint i a pesar seu, es desenganxen, rellisquen, cauen. Humor groller o subtil, el ridícul no 
els espanta i fins i tot potser s’hi troben còmodes. Faran tot el possible per a dur a terme el seu número 
amb estil, molt d’estil. 



Tècniques: Dansa, acrobàcia

2 persones en gira
Carrer i sala
Espai escènic: … x … x … m   
Durada: 10 minuts
Tots els públics

Intèrpret(s): Isabel Faro i Diana Samper 

Drets d’autor: No

La companyia, l’artista:

Decúbito Supino neix a Saragossa l’any 1996. A llarg de la seva trajectòria, ha anat creant una gran 
varietat d’espectacles de nou circ i de teatre de carrer, tot fent evolucionar el llenguatge escènic de les 
seves creacions. A les seves últimes produccions, la companyia fusiona el circ, les tècniques aèries, la 
dansa vertical i la contemporània. Aquesta evolució ha fet de la companyia un referent circense pioner 
pel que fa a l’ús de les tècniques aèries a l’Aragó. 
El 2009 s’integra a Territorio Detroit, una agrupació de companyies artístiques que comparteixen, creen 
i experimenten noves tendències. 
“Picnic” s’ha estrenat en el Festival de Danza Contemporánea Trayectos 2009: Danza en Paisajes 
Urbanos, i a finals del 2009 va obtenir el “Premio de Creación Joven 2009” de l’ajuntament de Saragos-
sa.

Descripció de l’espectacle:

“Picnic” és un espectacle de dansa-circ que parla de la incompatibilitat de caracters i de ritmes vitals. 
Dos personatges són incapaços de compartir un mateix lloc. Ambdós intenten gaudir d’una tarda de 
pícnic, encara que sigui d’una manera diferent. 
L’acció es desenvolupa mitjançant la fusió de dansa contemporània amb acrobàcia de terra i acrobàcia 
aèria. L’espai escènic és un parc i l’acció transcorre al voltant d’un arbre del qual penja un element aeri. 

DECÚBITO SUPINO   PICNIC 
Aragó (Saragossa)
Viernes 6 [18.30 h.] Fraga  Castell



Tècnica: Bàscula coreana 

2 persones en gira
Carrer i sala
Espai escènic: 10 x 6 x 8 m
Durada: 10 minuts
Tots els públics

Intèrpret(s): Eduardo Lucas i Martin Puyol

Drets d’autor: No

HYPERLINK"http://www.youtube.com/watch?v=4jJ5xXA_HFw" 
http://www.youtube.com/watch?v=4jJ5xXA_HFw
http://www.youtube.com/watch?v=4jJ5xXA_HFw

La companyia, l’artista:

La creació del duet sorgeix arran de la lesió d’un antic membre de la companyia i del retorn des de 
l’Escola de Circ de Montreal d’un altre. Ambdós s’uneixen amb il·lusió i amb l’objectiu de crear un 
número. Partint del fet que les acrobàcies aèries agraden molt al públic, vam començar a crear una 
rutina tècnica elaborada. Una estada a França per a participar a un espectacle de gran format amb la 
companyia Aurum ens va permetre consolidar la nostra tècnica. El número va acabar d’arrodonir-se 
per a ser presentat a un cabaret a l’espai de l’Associació Cronopis. 

Descripció de l’espectacle:

Dues persones d’aspecte seriós surten a l’escenari, es troben amb una bàscula i les seves ganes de 
pujar-hi i de realitzar figures a l’aire fa que no puguin endarrerir més el moment de començar a saltar. 
Les seves personalitats un xic diferents fa que hi hagi entre els dos una manera d’escoltar ben 
particular.

DUO LUYOL   DUO LUYOL
Catalunya (Barcelona)
Viernes 6 [18.30 h.] Fraga  Castell Exterior

Sábado 7 [19.00 h.] Torrente de Cinca  Plaza Ayuntamiento



Tècnica: Malabars amb pilotes de rebot

1 persona en gira
Carrer i sala
Espai escènic: 3 x 3 x 3,5 m
Durada: 7 minuts
Tots els públics

Intèrpret: Fernando Pose

Drets d’autor: No

HYPERLINK "http://www.fernandopose.com" www.fernandopose.com

La companyia, l’artista:

Aquesta companyia de circ té un únic component i està especialitzada en malabars de rebot. Existeix 
des de fa 10 anys durant els quals ha viatjat per Argentina, Espanya, França, Alemanya, Suècia i Itàlia. 
Ha actuat per llocs reconeguts com ara el Gran Casino de Aranjuez (Madrid), el Circ-Cric (Barcelona), 
l’Ateneu Popular 9 Barris (Barcelona), Teatro Circo Price (Madrid)...

Descripció de l’espectacle:

L’espectacle és de petit format i dura aproximadament 6 minuts. En aquest número de mabalars amb 
pilotes de rebot, Fernando Pose juga amb 3 4 5 6 7 i 9 pilotes després de fer-ho amb un barret. Un 
mocador i una corbata s’integren al seu vestuari. El número es tanca amb un número de quick change 
en el que el seu vestuari canvia de negre a vermell i les pilotes passen de ser blanques a ser de color 
taronja. La intenció és oferir al públic 6 minuts de diversió ja que la tècnica dels malabars es barreja 
amb tocs d’humor. 

FERNANDO POSE   D´UN BOT
Catalunya (Barcelona)
Viernes 6 [18.30 h.] Fraga  Castell Interior 

Sábado 7 [22.30 h.] Torrente de Cinca  Local Social



Tècniques: Malabars, dansa 

1 persona en gira
Carrer i sala
Espai escènic: … x … x … m
Durada: 15 minuts
Tots els públics

Intèrpret(s): Joaquín Madrigal Valera

Drets d’autor: No

La companyia, l’artista:

“El projecte d’aquest espectacle va començar el desembre de 2009 quan, a la trobada de malabaris-
tes de Bilbao, vaig actuar a una de les gales. Hi vaig representar llavors el que seria l’esborrany del 
número que ara està muntat. Encara que després hagi actuat en diversos cabarets i gales de circ, 
l’estrena oficial va ser el juny de 2010 a la trobada de malabaristes de Pradoluengo (Burgos)”. 

Descripció de l’espectacle:

Número de 15 minuts de durada en el qual es combinen els malabars amb pilotes, la dansa i l’humor. 
Pot ser representat tant a sales com al carrer en cabarets, gales i festivals. 
Durant el número, el personatge intenta expressar allò que la música li provoca, estimulant el seu cos i 
animant-lo a experimentar amb l’espai i les pilotes. 
El circ no pot deixar mai de sorprendre, ja no val el “més difícil encara”, ara existeix un nou circ. El 
nostre artista, en una lluita amor-odi pel control dels elements, ha decidit apuntar-se a les noves 
tendències del circ. Ho fa fusionant els malabars amb una particular interpretació de la dansa i del 
moviment. 

KAKIM   CLOWNTEMPORANI 
Aragó (Saragossa)
Viernes 6 [22.30 h.] Fraga  Castell

Domingo 8 [12.30 h.] Belver de Cinca   Plza. Santa Ana



Tècniques: Portés acrobàtics, grans il·lusions 

2 persones en gira
Carrer i sala
Espai escènic: 5 x 5 x 3,5 m
Durada: 20 minuts
Tots els públics

Intèrpret(s): Laetitia Boummedane i Aitz Amilibia

Drets d’autor: Sí

La companyia, l’artista:

La companyia Kilikolo Zirko va néixer al País Basc l’agost de 2003 amb la voluntat d’actuar fora dels 
senders establerts. Tot treballant tant al carrer com a la sala, la companyia fa conèixer les arts circen-
ses a l’àmbit escolar, als casals i en el marc de tallers per a tots els públics. Amb més de cent funcions 
dels espectacles “Chutes de cirque”, “K-BARRE” i “Bi”, la companyia emprèn ara una nova aventura 
per a tots els públics titulada “Motx”. La companyia vol promoure la cultura basca i n’integra una picada 
d’ullet a cadascun dels seus espectacles (dansa, cant, música...). 

Descripció de l’espectacle:

Amb ocasió de la seva nova creació, Kilikolo Zirko estrena el format curt! Tal i com indica el seu nom en 
basc, “Motx” és una forma curta o, millor dit, una successió de formes curtes. Per a aquesta nova 
creació, els artistes s’han interessat especialment per les grans il·lusions. 
Boris i Natàlia, un mag i la seva assistent ens endinsen en el seu univers excèntric en el qual s’imposen 
la bogeria acrobàtica i “magística”. 

KILIKOLO ZIRKO   MOTX
Aquitània (Louhossoa)
Viernes 6 [22.30 h.] Fraga  Castell



Técnic (s) : Funambulisme 

1 persona en gira
Carrer i sala
Espacio escénico: 6 x 6 x 5 m
Duración: 25 minuts
Tots públics.

Creació i Direcció: Andrés Melero
Interpretació: Mariona Moya
Estructura: Josep Sebastià,Taller Lagarto
Escenografia: Andrés Melero i Mariona Moya
Arranjaments musicals: Gerard Sanchez Baus

Derechos de autor: ¿

 HYPERLINK "http://www.lacorcoles.com" www.lacorcoles.com

La companya, el artista:

La Companyia La.Corcoles neix el febrer del passat any 2010. Després de 4 anys d'aprenetatge i inves-
tigació en la tècnica del funambulisme que desenvolupa de forma autodidacta i de recerca personal 
compaginat amb workshops de cable al centre de creació La Cascade de França amb la Cia.Les 
Colporteurs i a l'escola Rogelio Rivel de Barcelona. Durant aquests anys 2006-2010 intervé amb aques-
ta disciplina en els espectacles de la companyia pròpia Deambulants.
El 2010 Mariona Moya decideix funcionar com a funambulista en companyia pròpia i neix la Cia.La 
Corcoles. Participa el febrer del 2010 en el projecte de creació A Pas de John Keats, del Centre Cultural 
la Mercè. Col.labora el l'espectacle "Enllaç" de la Cia.Estampades. Juliol del 2010 s'introdueix a la 
Companyia Andrés Melero Deiros que crea i dirigeix l'espectacle "Gris". També desenvolupa la figura 
de cap tècnic. 

Descripció del espectacle:

“Gris” es un solo de funambulisme tractat desde la dansa Teatre. Un espectacle de petit format repre-
sentable tant a carrer com a sala. Utilitzant el llenguatge de la poètica visual i el gest com a eina de 
comunicació universal. “Gris” ens mostra un interval del mon d'aquest personatge, la Corcoles. conte 
íntim i miniaturista per a tots els públics. Amb una estructura totalment autònoma i espai escènic que li 
proporsiona una gran facilitat d'adapatació a múltiples espais amb una mínima exigància tècnica.

LA CORCOLES   GRIS
Catalunya (Girona)
Viernes 6 [22.30 h.] Fraga  Castell

Sábado 7 [19.00 h.] Torrente de Cinca   Plza. Ayuntamiento



Tècniques: Equilibris, malabars

2 persones en gira
Carrer i sala
Espai escènic: 7 x 5 x 3 m
Durada: 30 minuts
Tots els públics

Intèrprets: Paul Cretin i Mathilde Roy

Drets d’autor : No

 HYPERLINK "http://muchmuchecompany.com" http://muchmuchecompany.com 

La companyia, l’artista

Vam crear Muchmuche Company a Besançon (França) el desembre de 2008 per a donar suport als 
nostres projectes d’espectacles de circ. L’any 2009 ens instal·lem a Toulouse. El mes de gener de 2011 
ens associem amb l’entitat Animakt ubicada a Saulx-les-Chartreux (91). D’aquesta manera, Delphine 
Touchet s’encarrega des de llavors de la difusió i Eric Beaudenon de la gestió. Preparem un format 
llarg, « Texture », i tot just hem acabat la creació d’un format de 30 minuts.

Descripció de l’espectacle

Espectacle en duet de circ-dansa.
En un univers poètic, dos personatges innocents juguen a recrear la vida mitjançant els seus cossos i 
un pinta-llavis. A través d’una comunicació singular, el duet fa seu paraules i idees, les comprimeix i les 
compacta per a conservar-ne només la textura. L’objectiu és que els seus cossos vagin més enllà de 
la representació per a intentar ser una encarnació. L’espectacle ens posa davant d’un puzle corporal 
fet de ganyotes, tics i moviments « concrets » en el que tot va fluint naturalment com la música de les 
paraules d’un llenguatge estranger i familiar a la vegada. 

MUCHMUCHE COMPANY   TEXTURE
Midi-Pyrènèes (Toulouse)
Viernes 6 [22.30 h.] Fraga  Castell

Domingo 8 [12.30 h.] Belver de Cinca   Plza. Santa Ana



Tècniques : Dansa escalada, projeccions vídeo

2 persones en gira
Carrer (nit) i sala
Espai escènic: 5 x 8 x 4 m
Durada: 20 minuts
Tots els públics

Intèrprets: Nadine O’Garra
Altre(s) col·laboracion(s) :
- Creació software: Guillaume Bautista
- Fotografia stop motion : Nathalie Fixon

Drets d’autor : No

 HYPERLINK "http://www.amorentiemposdeikea.tumblr.com/"www.amorentiemposdeikea.tumblr.com

La companyia, l’artista

Nadine O’Garra s’ha format en circ a l’escola de circ Rogelio Rivel (Barcelona), i s’ha especialitzat en corda 
llisa a l’escola Carampa (Madrid) i a Le Lido (Toulouse). És allà on va començar a desenvolupar petites 
seqüències de monòlegs de circ, sobre els temes del desamor i de la desesperació, amb humor. Crea 
diferents monòlegs amb la corda llista com a element circense i participa en el « Cabaret des Acrostiches » 
durant el Festival d’Avinyó (2009). L’any 2007, comença a treballar una nova tècnica, la dansa escalada, 
amb la companyia Les Tichobates. Després d’aquesta experiència, comença a desenvolupar la idea de 
tenir un escenari vertical com a pantalla i artefacte de circ. Des del 2009, treballa la fusió de diferents arts, 
utilitzant la paret blanca com a suport per a les imatges projectades. Està treballant actualment en la tècnica 
d’animació stop motion amb Nathalie Fixon (fotògrafa) per a integrar-la a l’espectacle en viu. 

Descripció de l’espectacle

« Amor en Temps d’Ikea » és un projecte de circ/dansa escalada amb utilització de vídeo. L’estructura 
argumental es construeix a partir d’un monòleg còmic existencial, seguit d’una coreografia vertical amb la 
protagonista repetida dues vegades en vídeo. L’espai delimitat pel mur és tant un espai per a la dansa 
vertical com per a la projecció d’imatges i totes dues interactuen. A través del moviment, de les projeccions 
i de revelacions metafísiques i existencials, l’espectador seguirà les observacions d’aquesta dona indepen-
dent del segle XXI, amb un fons  d’humor amarg. 

NADINE O´GARRA   AMOR EN TEMPS D´IKEA 
Midi-Pyrènèes (Toulouse)
Viernes 6 [22.30 h.] Fraga  Castell

Sábado 7 [22.30 h.] Torrente de Cinca   Local Social



Tècnica: Cintes aèries 

2 persones en gira
Carrer i sala
Espai escènic: 6 x 6 x 7 m
Durada: 10 minuts
Tots els públics

Intèrpret (s): Germán Caro Larsen i Maurici Pascual Pradas

Drets d’autor: No

 HYPERLINK "http://www.wix.com/germancaro/larsen" www.wix.com/germancaro/larsen
 HYPERLINK "http://d2mau.blogspot.com/" http://d2mau.blogspot.com/

La companyia, l’artista:

Proyecto OTRADNOIE anima un espai d’intercanvi i reflexió que permet a joves creadors trobar-se en 
processos d’investigació i creació i compartir les seves inquietuds personals. S’estableix un diàleg 
entre els seus llenguatge artístics al voltant d’una preocupació mútua: els problemes inherents a l’home 
com a ens social.
La companyia ha estat en residència a La Vela, Centre de Residència i Creació de Vilanova i la Geltrú, 
participant també l’any 2010 al Festival Trapezi Vilanova i ha desenvolupat accions en altres espais. 

Descripció de l’espectacle:

"...els fils dels quals pengen les meves maneres...”... Les bambolines d’un carrer qualsevol, atmosfera 
de llum elèctrica poc abans de començar, la pols i el maquillatge estan disseminats en un camerino 
improvisat. Se sent una vegada més la tensió. Dos personatges al darrere de l’escenari, l’un relativa-
ment ben vestit i l’altre que és l’ombra de si mateix... 
En aquesta peça participen Germán Caro Larsen i Maurici Pascual Pradas, fundadors de la companyia 
i de l’associació.

PROYECTO OTRADNOIE   ...ELS FILS DELS QUALS PENGEN 
LES MEVES MANERES...
Catalogne (Barcelone)
Viernes 6 [22.30 h.] Fraga  Castell 



Tècniques: Clown

1 persona en gira
Carrer i sala
Espai escènic: … x … x … m
Durada: 10 minutes
Tots els públics

Intèrpret: Romain Delavoipière

Drets d’autor: No

La companyia, l’artista

A més d’haver-se format a l’escola Balthazar de Montpellier i a la del Lido de Toulouse (formació profes-
sional i any d’inserció), Romain Delavoipière és també actor. Crea el personatge-pallasso Oscar 
Gontrand  l’any 2009.

Descripció de l’espectacle

Una ànima a l’escenari, una ànima de pallasso.. Un home-pallasso a l’escenari, ja és un espectacle. Un 
joc amb la realitat, amb si mateix. Un indret al voltant del qual tot s’agrupa. On és vibra, on és mira, on 
finalment tant sols envellim tots junts...
Un tros d’energia fet de moments de colors ben diferents, des de la dansa tribal a una escena de 
guerra, passant per un combat èpic amb una cadira o la intervenció d’un director de pista que filosofa. 
Un format teatral en què el circ es convida a través de l’acrobàcia al terra, la cascada i sobretot aquest 
nas vermell que sua en aquesta cara. Un espectacle que parla del joc, del seu límit, de l’animalitat de 
l’ésser humà i de la seva pròpia mirada al respecte. Mitjançant eines diverses com ara el pallasso, el 
bufó o la dansa, Oscar Gontrand us ofereix un « Espectacle ». A la manera d’una reflexió sobre els 
diferents presents que existeixen en el transcurs d’una funció (el de l’espectador, el de la realitat, el de 
la interpretació i el del pallasso). 
« Espectacle »,
 Parla del joc
 Parla de mi,
 Parteix de mi 
 I us arriba….
  Com?    Vosaltres decidiu. 

ROMAIN DELAVOIPIÈRE   ESPECTACLE
Midi-Pyrènèes (Toulouse)
Viernes 6 [18.30 h.] Fraga  Castell Interior

Domingo 8 [12.30 h.] Belver de Cinca   Pza. Santa Ana



Tècniques: Malabars i pallasso 

1 persona en gira
Carrer i sala
Espai escènic: 6 x 6 x 6 m
Durada: 30 minuts
Tots els públics

Intèrpret (s): Asier Garnacho

Drets d’autor: No

La companyia, l’artista:

Asier Garnacho va estudiar a l’escola Rogelio Rivel de Barcelona. Ha impartit classes de circ en 
contextos tan diferents com escoles amb problemàtica social de Badalona, amb el grup de talleristes 
Desastrosus Cirkus, a l’Ateneu Popular 9 Barris, a l’escola Oreka a Pamplona, a l’escola Rogelio Rivel i 
a altres escoles i convencions de malabaristes d’Europa. Va actuar l’any 2002 al Circ Cric com a mala-
barista. L’últim espectacle de Saltoka, creat el 2008, es deia  "Sanzoku". Va ser representat al Parc 
Espanya del Japó unes 500 vegades.

Descripció de l’espectacle:

Un espectacle de malabars que desafia la gravetat i qüestiona les lleis de la física. L’intrèpid malabaris-
ta dansa i juga amb els objectes que volen al seu voltant, compartint amb el públic un deliciós còctel 
d’emocions. 
El títol de l’espectacle (“Kompass"), fa referència a un cabaret que va descobrint els jocs malabars del 
compàs i tots els seus jocs de paraules. El personatge anirà descobrint els malabars, transformisme i 
els equilibris amb un toc d’humor. 

SALTOKA   KOMPASS
Catalunya (Barcelona)
Viernes 6 [18.30 h.] Fraga  Castell Interior

Sábado 7 [19.00 h.] Torrente de Cinca   Plza. Ayuntamiento



Tècniques: Bicicleta acrobàtica

2 persones en gira
Carrer i sala
Espai escènic: 9 x 9 x 4 m
Durada: 8 minuts
Tots els públics

Intèrpret(s): Claire Ruiz i Charlotte Kolly

Drets d’autor: No

 HYPERLINK "http://www.velos-acrobates.com" www.velos-acrobates.com

La companyia, l’artista

Claire i Charlotte es van conèixer a Arc-en-Cirque, l’escola de circ de Chambéry (França) i allà van 
descobrir la bicicleta acrobàtica. Després d’alguns mesos de proves i presentacions, decideixen 
continuar i perfeccionar-se en els portés acrobàtics sobre bicicleta. Es presenten aleshores a les 
proves de l’ École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC) i són seleccionades. El setembre 
del 2008 comença la seva formació professional en circ, amb un duet de bicicleta acrobàtica. Durant 
aquests dos anys i mig de formació, creen dos números diferents que els hi permeten donar-se a 
conèixer a Bèlgica i a la zona de Lille (França). A principis de 2011, fan servir tots els seus coneixe-
ments per a crear un nou número. 

Descripció de l’espectacle

“El projecte és una barreja de totes les possibilitats tècniques que permet la bicicleta acrobàtica. 
Paral·lelament, ens va semblar important prioritzar les emocions i sensacions que ens envaeixen quan 
practiquem aquesta disciplina. Cada figura o moviment ens fa sentir diferents emocions, sensacions i 
dolors i intentem fer-los visibles a través d’una música desmanegada constituïda pels sons produïts 
per la bicicleta. La nostra presència a l’escenari està influïda també per la nostra relació, el descobri-
ment de l’una i l’altra, els nostres diferents caràcters, les nostres maneres de moure’ns, el nostre paper 
respecte a la bicicleta i, és clar, la nostra complicitat i els nostres conflictes. Hem dividit el número en 
quatre parts”. 

TANDEM   TANDEM
Midi-Pyrènèes (Toulouse)
Viernes 6 [18.30 h.] Fraga  Castell

Domingo 8 [12.30] Belver de Cinca   Pza. Santa Ana


