


 

PROGRAMA     JACA     29 setembre - 2 octubre 2011 

 

PROGRAMACIÓ ARTÍSTICA A LA CARPA 

 

Divendres 30 setembre 

22h00   carpa 

220 VOLS   |   Larsen   |   Midi-Pyrénées   |   1h00 

  
Direcció: Marie-Aude Jeauze 
Intèrprets : Kristof Bouffartigue, Céline Berneron, Nicolas  

 

Dissabte 1 d’octubre  

19h00      

CIRCUMSTÀNCIES, 15ème Circ d’Hivern   |   Catalunya  |   1h10 

Una producció de l’Ateneu Popular 9 Barris  

   

© Oscar Santamaría 

 
 

Quatre persones estan citades a un lloc on han d’esperar el 
seu torn. Segueixen les regles, s’instal·len a la sala 
d’espera. Mentrestant… es qüestionen, es descobreixen 
entre ells. Han decidit no deixar escapar l’oportunitat, 
aquella oportunitat que sempre han esperat, quelcom que 
han desitjat... somiat… o merescut. Cadascú té els seus 

motius per venir a cercar-los… i cada un és vàlid. Però... 
depèn d’ells, o de les seves circumstàncies? 
 
Un cos, unes habilitats, una intel·ligència... inclús un 
caràcter, com quelcom que ens ha estat atorgat, poden 

afavorir o perjudicar el nostre camí. Però el camí acaba 
realment en aquells obstacles invisibles i irreals? Si no fos 

per les nostres circumstàncies... no arribaríem segurament 
on nem arribat. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
on hem arribat. 

Espectacle - concert amb tendència masoquista i romàntica, amb notes 
de música caòtiques i orgàsmiques.  

Un espectacle de circ  que és com una escena de la vida quotidiana, un 
escenari configurat com un escenari de concert per conservar l’esperit 
de rebel·lia i sense concessions ; els aeris pel plaer del risc i de la 
lleugeresa.  
Un espectacle cru, brut intransigent, com un filet de vida al punt.  
Circ rock aeri amb: corda llissa, corda volant, corda inclinada, cants, 

guitarres, bateria, ukuleles, teclat, trompeta, etc. 
 
Direcció : Marie-Aude Jeauze 
Amb : Kristof Bouffartigue, Céline Berneron, Nicolas Quetelard 

Amb el suport de 

Camins de Creació 

Circumstàncies investiga i qüestiona, amb humor i risc, a través del circ i de la poesia, per tal de sorprendre’ns i 
copsar allò que som o allò que podríem arribar a ser. Per a tots els públics. 

 
Idea original i direcció : Ricardo Gallardo  
Amb : José Redondo /Manel Rosés, Guillermo Aranzana, Nilas Kronlid, Oscar Karlsson.  

 



  
 CIRC EN TRANSHUMÀNCIA 2011 

Amb el suport de 

Camins de Creació 

 

 

 

 

Diumenge 2 Octubre 

19h00           

COMPANYIA DE CIRC « EIA »   |   Capas   |   Catalunya  |   1h00 

 

 
 

 

La Companyia de Circ « eia » neix de la fusió de grups vinguts de Circ Vague, Circo de la Sombra, le Grand Osim 
Orchestra, Celso i Frana i del seu desig d’explorar les seves maneres de fer circ. 

Idea original i direcció col.lectiu 
Amb : Francesca Lissia, Armando Rabanera Muro, Celso  
Perreira Arizaga, Fabrizio Giannini, Cristiano Della Monica. 

© Companyia EIA 

 

 

 

CAMINS DE CREACIÓ 

Camins de Creació és un dispositiu de suport a la creació basat en una xarxa d’espais de creació a 

banda i banda de la frontera. El projecte circ que o ! ha finançat beques de coproducció concedides a 

equips artístics del territori transfronterer.  

 

Arran de diverses convocatòries, 8 projectes artístics francesos i espanyols s’han beneficiat de Camins 

de Creació des de 2009 :  

- Always Drinking Marching Band Cabaret Quina Barra,  

- Enfila’t Plecs,  

- Le Boustrophédon Camélia (títol provisional),  

- La Conserverie Ma tête en confiote 

- Zangania Tu vuelo mi vuelo 

- Le P’tit Labo/Démiurgique Le rêve d’Erika ou l’éloge de la passion 

- Companyia de Circ « eia » Capas 

- 220 Vols Larsen 

Aquests dos últims espectacles estan programats durant Circ en Transhumància. 

El Circ d’Hivern és el programa estrella de l’Ateneu Popular 9 Barris, fàbrica de creació que dóna suport 

de manera activa al circ a Catalunya. Aquest programa consisteix en la creació anual d’un espectacle de 

circ contemporani per a tots els públics. Circumstàncies n’és la 15ª producció.  

 

 

 

 

 
 
 

L'acte de ser amfitrió és un fet recobert de capes ... 

Arribar, trobar-se i estar disposats a marxar... una 
forma de vida. 
Us convidem a entrar entre olors de casa i sons de 
memòria, a compartir les nostres il·lusions, a gaudir de 
moments brillants, catastròfics, íntims o sincers. 
 

Un retorn als nostres orígens amb un rerefons de 
generositat ens porta a desvelar els nostres secrets i els 
nostres mons, despullant-nos de les capes que ens 
cobreixen per ensenyar el nostre ser. 

 
Benvinguts al nostre circ! 
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PROGRAMACIÓ ARTÍSTICA AL CARRER 
 

Divendres 30 de Setembre 

19h00   Plaza de Biscós 

Decúbito Supino  |  Picnic  |  Aragó 
Dos gronxadors, un llibre i una bonica tarda de primavera. Tot és perfecte per gaudir d’un pic-nic ballat, aeri i 

acrobàtic. [acrobàcia/dansa] 

Estropicio  |  Contxita y Merceditas   |  Catalunya   
Dos personalitats diferents es manifesten dalt d’un trapezi. Contxita és seriosa, centrada en els seus moviments, 
quan apareix Merceditas i el seu caràcter capriciós. [duet de trapezi] 

La Corcoles   |   Gris   |   Catalunya   
Una estructura de ferro i la soledat d’un personatge. El cable, la carretera, un camí i un horitzó on s’aixopluga La 

Corcoles. Gris és el interval, el punt de suspensió. [cable] 

Noche   |   Más vale Maña   |   Aragó 
Sent un misteri el com la « Maña » ha aconseguit aprendre l’art de l’equilibri. Camina a la seva corda sense perdre 
el ritme de les castanyoles. [corda fluixa] 

Tandem  |  À qui le tour ?   |  Midi-Pyrénées  
Les dues, l’una i l’altra. L’una amb, o sense l’altra i, sovint, l’una sobre l’altre. Són aquí, es coneixen però es tornen 
a descobrir a sobre de la bicicleta. [bicicleta acrobàtica] 
 

Dissabte 1er Octubre 

12h00   Aire lliure 

La Main s’affaire  |  Número de portés amb una parella d’intercanvi   |  Midi-Pyrénées   
Ella, amb la seva indolència assumida. Ell, amb la seva virilitat exagerada. De sobte, decideixen intervertir-ho tot, 

fent volar els codis establerts. [mà a mà] 

PakiPaya   |   Shake ! Shake ! Shake !  |  Catalunya   
Un espectacle burlesc i aeri. Bon circ, alat voltige i molt adrenalina... Sorpreses i emocions, quadrant, perxa xinesa 
i disco. [quadrant coreà] 
 

Dissabte 1er Octubre 

22h30   Aire lliure 

Cie Alchymère  |  Boris  |  Sur les planches   |  Midi-Pyrénées  
Boris és investigador en metafísica. Proposa una conferència per a ensenyar al seu públic algunes de les seves 
experiències més assolides. [objectes/clown] 

Muchmuche   |   Texture   |  Midi-Pyrénées  
En un univers poètic basat en el mim i el circ, dos personatges innocents juguen a recrear la vida mitjançant els 
seus cossos i un pinta-llavis. [circ/dansa] 

Proyecto Otradnoie   |   … los hilos de los que cuelgan mis maneras…   |    Catalunya   
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. [cintes aèries] 

Romain Delavoipière  |  Oscar Gontran  |  Spectacle   |   Midi-Pyrénées 
Aventura en clau de pallasso amb bufó, acrobàcia, dansa, cascades, « Spectacle » us convida a compartir la 

preciositat d’un moment i els estats d’ànim d’un pallasso.  [pallasso] 
 

Diumenge 2 Octubre 

12h00   Aire lliure 

Cíclicus  |   Espectacle de circ musical   |   Catalunya 
El retrobament des germans en l’indret on van passar la seva infantesa. Un viatge d’anada i tornada al passat 
d’aquests personatges somniadors i entranyables, carregats d’il•lusions i que, sense adonar-se’n, avancen cap al 
seu futur. [acrobàcia/bicicleta/música] 

 

Aquests projectes artístics van ser acompanyats en el marc del dispositiu Camins Emergents. 
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CAMINS EMERGENTS 

 

 

Els dispositiu ha permès acompanyar 64 artistes amb 41 projectes artístics. 
 

 

LES ESCOLES DE CIRC  

 

Les escoles de circ le Lido a Toulouse i Rogelio Rivel a Barcelona, ambdues dedicades a la formació 

professional, han portat a terme diverses col·laboracions a través del projecte circ que o ! : intercanvis de 

professors, Pistes obertes et Assaigs de Circ transfronterers, universitats d’estiu i laboratoris 

transfronterers… 

A finals de setembre, hi haurà a Jaca una universitat d’estiu que reunirà alumnes de les dues escoles i que 

conclourà amb la presentació a la carpa dels espectacles de fi de curs dels alumnes de les dues escoles, el 

29 de setembre. 

 

Dijous 29 Setembre 

20h30   Carpa 

 

ROGELIO RIVEL 

 

 

L'espectacle mostra les diferents tècniques treballades pels alumnes de primer any 
de formació professional i preparatòria de l'Escola de Circ Rogelio Rivel. 
  
Acrobàcia , dansa, malabars, equilibris , aeris...es combinen amb pinzellades 
d'humor. 
  

Amb : 20 alumnes de primer any 
Direcció : Ricardo Gallardo/Tere Celis 
www.escoladecircrr.com 

 

 

 

 

 
 
Amb : Martin Cerf, Marianna De Santis, Nahuel De Santo, Kasper Tuk Frederiksen, Daniel Gorich, Joel Marti 

Melero, Aude Martos, Amanda Righetti, Federico Robledo, Gustav Olof Rosell, Sofie Sabroe, Andrea 
Schulte, Laura Terrance, Lucas Wiesner, Noam Wise 
Direcció: Marie-Céline Daubagna 

ESPECTACLE DELS EP2 DEL LIDO   |   1h20 

Quan els vikings comencen a encarnar  la ira d’un Déu “col·lega” dels humans, comencen a 
flagel·lar-se els argentins a la vegada que es prosternen davant d’un Jesús Super Star 
alemany.  Als suecs i als francesos, només els queda mirar la televisió rondinant. 

Descobrireu el que els passa als italians, austríacs i israelians que no es conformaran.  

Aquest circ és el dels alumnes de final de primer any de formació professional de le Lido, 
Circ internacional per excel·lència.  

 

El dispositiu Camins Emergents tenia com a objectiu la constitució d’una xarxa de difusió de números i 

espectacles curts. El projecte compta avui dia amb una xarxa de 20 programadors a l’espai pirinenc a 

més d’espais de creació com La Central del Circ, la Grainerie, Ax Animation, Harri Xuri. 

http://www.escoladecircrr.com/
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AL VOLTANT DELS ESPECTACLES 

 
TALLERS DE CIRC A LES ESCOLES DE JACA 
 

Aquest tercer any de projecte, els artistes que han estat acompanyats per circ que o! impartiran tallers a 

les escoles de Jaca durant el mes de setembre.   

La primavera del 2010, més de 200 nens de Jaca havien ja participat a tallers de sensibilització al circ.  

 

 
TROBADES PROFESSIONALS 
 
Els dies 30 de setembre i 1 d’octubre, es dedicaran dues jornades professionals a temàtiques estretament 

relacionades amb els projectes europeus del sector de les arts del circ: formació professional, projectes 

emergents, acompanyament de projectes, finançament solidari...  

Aquests dos dies constituiran un moment d’intercanvi i d’avaluacions per a tots els agents de circ que o !, 

però proposem també obrir-los a altres agents del sector del circ a nivell europeu per tal de reflexionar 

junts sobre els respectius projectes i plantejar les bases de futures cooperacions.  

  
 

Divendres 30 de setembre 
Palau de Congressos i Casa de la Cultura de Jaca 11h-18h 

 

Tallers de treball – Avaluació i perspectives del projecte circ que o ! 

Dispositius de suport a la creació, dispositius de suport a les companyies emergents, esdeveniments i 

avaluació, dispositius de formació, gestió de la cooperació, afavorir la inserció professional.      

 
Dissabte 1 d’octubre 

Palau de Congressos de Jaca, 9h30-17h30 
 

De l’emergència  a la internacionalització: acompanyament i estructuració del sector  

 
09h30-14h00    

circ que o ! avaluació i perspectives  

De l’emergència a la internacionalització, problemàtiques de l’acompanyament al sector del circ a Europa: 

15h30-18h00 

Projectes europeus: enfront de les dificultats de tresoreria que comporten aquests projectes, pot el 

finançament solidari ser una solució?  

 

 

Contacte i inscripció: Justine Dénès   circqueo.bcn@gmail.com.  

Programa complert a www.circqueo.eu 
 

 

mailto:circqueo.bcn@gmail.com
http://www.circqueo.eu/
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PROGRAMA   |    SARAGOSSA    AIRE SUR ADOUR    BARCELONA    TOULOUSE    BALMA 

 

Abans d’arribar a Jaca, Circ en Transhumància circula pels Pirineus i s’atura a Saragossa (Aragó), a 

Aire sur Adour (Aquitània), a Barcelona (Catalunya), i s’acabarà a Toulouse i Balma (Midi-Pyrénées). 

 

SARAGOSSA   3 de setembre  

Cabaret transfronterer Camins Emergents i funció de Kaosmos, espectacle de l’AMZ [Associació de 

Malabartistes de Saragossa] al carrer. 

Programació completa properament disponible a www.circqueo.eu  

 

AIRE SUR ADOUR   9 i 10 de setembre 

Cabaret transfronterer Camins Emergents a la carpa de l’AFCA, a Aquitània. 

Programació completa properament disponible a www.circqueo.eu  

AFCA   Association Française de Circ Adapté 

Quartier de la Plaine 

40800 Aire sur Adour 

www.afca-Circadapte.net   

 

BARCELONA   del 22 al 25 de setembre  

Programació de números de Camins Emergents en el marc de les Festes de la Mercè. 

Programació completa al setembre. 

http://www.bcn.cat/merce  

TOULOUSE i BALMA   del 19 al 22 d’octubre 
 

Companyia SUBLIMINATI CORPORATION    |   File-Tone    |   Midi-Pyrénées    

Companyia acompanyada pel Studio/PACT (Viver de les Arts del Circ de Toulouse). 

La Grainerie 

 

    

Cabaret transfronterer Camins Emergents. 

Programació complerta properament disponible a www.circqueo.eu  

La Fabrique   Université de Toulouse-Le Mirail 

 

 

Assaig de circ transfronterer amb els alumnes de formació professional de le Lido i Rogelio Rivel.  

Le Lido  

 

 

http://www.circqueo.eu/
http://www.circqueo.eu/
http://www.afca-cirqueadapte.net/
http://www.bcn.cat/merce
http://www.circqueo.eu/
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AGENDA     |     JACA       SARAGOSSA       AIRE SUR  ADOUR       BARCELONA       TOULOUSE       BALMA 

 

 
CONTACTES 

 

COORDINACIÓ CIRC EN TRANSHUMÀNCIA A JACA

La Grainerie 

61 rue St Jean 

31130 Balma 

0033 (0)5 61 24 33 91 

Jean-Marc Broqua 

jm-broqua@la-grainerie.com 

0033 (0)5 61 24 92 07 

 

Hélène Métailié  

h-metailie@la-grainerie.net  

0033 (0)5 61 24 92 03 

 

  

COMMUNICACIÓ 

ARAGÓ 

Creadores de Ocio 

Raquel Ollés 

raquel@creadoresdeocio.com  

0034 97 423 03 27 

 

 

 

CATALUNYA 

La Central del Circ 

Tere Belmonte 

comunicacio@lacentraldelcirc.cat 

0034 93 356 08 90 

 

 

MIDI-PYRÉNÉES 

La Grainerie 

Céline Jean  

celine-jean@la-grainerie.net 

0033 (0)5 61 24 92 03

TROBADES PROFESSIONALS JACA   

Justine Dénès  circqueo.bcn@gmail.com 

Ciutat Data Programa Lloc 

 
SARAGOSSA 

 

 
03/09 Programació de circ per a tots els públics al carrer 

[Programació i llocs per confirmar] 

 
Espai públic 

AIRE SUR ADOUR 09 i 10/09 Cabaret Camins Emergents Carpa de l’AFCA 

 

BARCELONA 

 

 

Del 22 al 25/09 

Programació  de circ en el marc de les Festes de la 

Mercè  

[Programació i llocs per confirmar] 

 
Espai públic 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

JACA 
 

 

29/09  

19h00    Kaosmos   Espectacle de l’AMZ [Associació 

de Malabaristes de Saragossa]   

20h30   Espectacles de les escoles de circ le Lido 
[Toulouse] i Rogelio Rivel [Barcelona]  

Espai públic  
 

Carpa 

30/09 

11h-14h00 / 15h30-18h00   Jornada de trobades 
professionals 

19h00   Recorregut Camins Emergents  

22h00   220 Vols   Larsen  

Palau de Congressos 

Punt de partida Pl. de Biscós 

Carpa 

 

01/10 

9h30-14h00 / 15h30-18h00    Jornada de trobades 

professionals 

12h00   2 números de Camins Emergents 

19h00   Circumstàncies, 15è Circ d’Hivern 

22h30    Recorregut Camins Emergents 

Palau de Congressos 

 
Espai públic  

Carpa 

Espai públic  
 

02/10 
12h00   Cíclicus 

19h00   Companyia de Circ « EIA »   Capas 

Espai públic  

Carpa 

TOULOUSE Del 19 al 22/10 

Subliminati Corporation File Tone  

Assaig de Circ transfronterer  

Cabaret Camins Emergents 

Grainerie 

Lido 

La Fabrique 

mailto:jm-broqua@la-grainerie.com
mailto:h-metailie@la-grainerie.net
mailto:raquel@creadoresdeocio.com
mailto:comunicacio@lacentraldelcirc.cat
mailto:celine-jean@la-grainerie.net
mailto:circqueo.bcn@gmail.com
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www.circqueo.eu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.circqueo.eu/

