


Circulant,
circ en moviment!

Ens dediquem a la ges.ó, producció i difusió del circ

- Oferim ac.vitats vinculades amb el circ per les vostres celebracions 

- Disposem d’espectacles de circ per mostres, fes7vals, programacions

- Adaptem  les   propostes  a  les  vostres  necessitats  (  tallers,  cercaviles,  espectacles   de  pe7t 
format, a l’aire lliure, en un teatre,...)

El  circ  és  l'amalgama  de  moltes  arts,  i 
requereix  l'esforç  i  la  voluntat  de 
superació constant. Els quatre pilars que 
deia Sebas>à Gasch: 

força, equilibri, gràcia i destresa. 
I  sobretot,  aquesta  ac>tud  vital  que 
encisa i enlluerna. 



El  circ  és   una  ac7vitat  que  combina  magníficament  l’aprenentatge  amb  l’esbarjo.  Generadora  de 
dinamisme, convivència, descoberta, expectació esdevé ideal per a una jornada  lúdica i  fes7va adreçada a 
tots els públics. 

L’objec7u que proposem és que pares  i infants esdevinguin els protagonistes i  gaudeixin d’un tast de circ 
a través de la pròpia experiència. 

Presentem una GRAN  ZONA DEDICADA AL  CIRC amb  ESTRUCTURES, MATERIALS  I  ARTISTES  DE  CIRC que 
permeten que un gran nombre de famílies en disfru7n simultàniament. 

Els tallers de circ són adaptables a  l’espai, a l’horari, al públic, al pressupost.  Us oferim una proposta de 
format que segons les vostres necessitats s’adaptarà a la carta.

Disposem d’un equip d’ar7stes i materials professionals de circ: 

‐ Materials circenses professionals  com estructures de pòr7c amb trapezis, quadrants amb cordes i  teles, 
màs7ls de circ,  cable de funambulisme, materials de malabarisme (boles, masses, ...), materials d’equilibris 
(monocicles, pilotes grans)

‐  Ar.stes  professionals  que  esdevenen  els  talleristes.  Són  presents  en  tot moment,  per  indicar,  vigilar, 
acompanyar  en  la  descoberta.    En  alguns moments  faran exhibició  del  seu  domini  de  la  tècnica.  Se’ls 
iden7fica amb un vestuari vistós armilles i barrets o bé, vestuari corpora7u si  l’organització el facilita.

‐   Ges.ó  professional.  Circulant,  circ  en moviment!  especialitzada en  circ,  assumeix  la  coordinació  de 
l’ac7vitat  (visita prèvia a  l’espai,  producció, muntatge  i  desmuntatge de  les estructures)  i  la  decoració  i 
comunicació  ( garlandes per demarcar  l’espai,  indicacions  en cada  zona, un speaker que dinamitzi l’espai) 
per tal que l’ac7vitat sigui tot un èxit. 

Tallers de Circ
en Famiília



La proposta de Tallers de Circ: 

- L’infant s’acompanya de l’adult esdevenint una ac7vitat i experiència compar7da

- S’ofereix  en  format  de  taller,  però  no  requereix  d’inscripció  prèvia.  Les estructures  i  tècniques 
estan repar7des per l’espai i els infants trien lliurement a cada moment. 

- S’adreça a nens i nenes de 3 a 16 anys i als acompanyants.

- De 2 hores de durada podent repe7r‐se al llarg del dia.

- Amb música circense per ambientar el taller de circ

- Recomanem  s’acompanyi  d’un  speaker  per  dinamitzar  l’ac7vitat:  explicant  les   materials, 
entrevistant a nens, donant informacions.

- S’organitza en diferents zones temà7ques: 

Zona  de malabars  dedicada a totes aquelles  disciplines que demanen destresa sobretot 
amb les  mans. Distribuïts per la zona, al damunt de moquetes, hi haurà diàbolos, pilotes, masses, hula 
hops, pal xinesos, barrets, carioques.

Zona  equilibris  dedicada  a  les   arts  que  precisen  un  control   del  cos.  Una  zona  que  es 
senyalitzarà per marcar  circuits.    Hi  trobarem pilotes  d’equilibris  per  enfilar‐s’hi al damunt amb els 
corresponents  tatamis  de  seguretat,  cables  d’equilibris  per  aprendre  a   ser  un  funambulista, 
monocicles, xanques i caminadors.

Zona aèrea, un  dels  espais que resulta més atrac7u per  la seva vistositat, dedicada  a  les  arts 
d’alçada que  precisen  de  força a  més  de  destresa.  Requereix  de  terra  llis   i  pla  i  que  perme7  fixar 
anclatges amb corretges (tan pot ser a  terra com en elements com arbres). Comptarà amb  3 quadrants 
un amb 2 trapezis, un altra amb 2 teles  de roba  i  1 tercer amb 2 cordes.  I  També una zona amb 2 
màs.ls. 



Fitxa Tecnica:

El  circ  és  un  centre  d’interès  al  voltant  del  qual  es  poden  oferir  moltes  més  ac7vitats.    Tallers   de 
manualitats  que 7nguin el circ com a  temà7ca, tallers de maquillatge, de creació de malabars i com no, 
espectacles d’animació amb circ i espectacles per gaudir del circ. 

El Circ
dels Petits

- Tipologia: interior o exterior / carrer, sala o carpa
- Format: pe7t, mitjà o gran. Adaptable a la carta
- Condicions: requereix de terra pla  amb possibilitat de punts d’anclatge pel 

trapezi, màs7l, que pot ser el terra, mobiliari fixat, faroles, sostre.  
- Es fa visita tècnica a l’espai prèviament per acordar distribució i muntatge

  Producció i coordinació: circulant, circ en moviment!
  Materials i ar7stes: de centres d’assaig i creació de circ

Pensant en els infants menors de 3 anys, en una zona vallada i 
terra  emmoquetat  hi  haurà  el  jardí  del  circ  pels  més pe7ts. 
Amb materials  adequats  i creat per  a  la descoberta  del  pe7t 
acompanyat sempre de l’adult.



Oferim  tallers  de bombolles  de  sabó,  de  creació  de 
personatges  del  circ  amb  materials   reciclats, 
globoflèxia, màscares i maquillatge. 
Pensats  perquè  infants   i  pares  amb  les  indicacions 
dels talleristes puguin anar realitzar  el  taller  tot sols. 
El material es troba distribuït i apunt. 

Globoflèxia els infants podran realitzar elements senzills com una flor, un barret, una espasa i/o animals.

Bombolles de sabó   estarà tot a punt perquè amb aigua i sabó els  infants puguin manipular diferents 
utensilis per crear bombolles i omplir l’entorn que els envolta de crea7vitat.
maquillatge de clowns   experimentarem amb  l’art facial de  fantasia. Ens  prepararem per gaudir del circ 
sent un d’ells, un pallasso! Una vegada maquillats descobrirem que ens resultarà més fàcil fer somriure als 
altres.

Manualitats  relacionades  amb  circ    amb materials   reciclats,  teles,  taps,  plàs7cs,  cordes,  fils,  ... 
crearem el  nostre propi ar7sta de la  pista. Tots hi tenen lloc! Quin és el teu preferit? El  pallasso, l’acròbata, 
el mosso, el domador, l’equilibrista?

  Circulant,  circ  en  moviment!  comptem  amb  diversitat 
d’espectacles adequats per a públic familiar.  

Conta‐  contes  que  parlen  d’històries   de  circ,  espectacles   de 
pe7t  format  per  als mes pe7ts,    espectacles  amb  acrobàcies, 
pallassos,  malabars  o  equilibris  per  passar  un  dia  complet 
dedicat al circ. 

Petit Circ de Lluna Plena ‐ Les Sabates del Circ ‐ sObre rOdes 

Portàtil Circ ‐ Circ de Llauna ‐ Circ Filirates...

Tallers
sobre Circ

Cada zona disposa de 2 monitors per  atendre als infants. Preu taller complet  120 min. Inclou el trasllat de materials, 
muntatge i desmuntatge. I els talleristes ves7ts de manera que se’ls iden7fica.

Espectacles
de Circ



Contacte:

Circulant, circ en moviment!  
producció i distribució de circ
Jordina Blanch 
tel.616 504 410 /  jordina@circulant.cat 
www.circulant.cat

   https://twitter.com/#!/CIRCulant

 http://es-es.facebook.com/pages/Circulant-circ-en-moviment/253201011379986

   http://www.youtube.com/user/CIRCulantCIRC

Pressupost sense compromís. Validesa de 60 dies

Pressupost fet a mida. ‐ I.V.A. no inclòs. 
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Arxiu fotografic
fotos cedides per Berta Tiana




