DOSSIER DE COMUNICACIÓ
(NdP + PROGRAMACIÓ+ PARTICIPANTS)
Contacte Comunicació Festival
Jordina Blanch (Circulant, circ en moviment) I m. 616 504 410
comunicacio@123pallasso.com

PRESENTACIÓ

L’1,2,3 del PALLASSO - FESTIVAL DE CIRC DE TIANA
30 de juny i de 5, 6,7 i 8 de juliol
Arriba la 8ª edició de L'1,2,3 del Pallasso- Festival de Circ de Tiana que tindrà lloc
el 30 de juny i 5,6,7 i 8 de juliol amb un reconeixement públic sota el braç, el
Premi FAD 2012 – Sebastià Gasch APLAUDIMENT A LA CREACIÓ EMERGENT atorgat
per l’Associació Foment de les Arts i el Disseny.
El Festival dirigit i organitzat per De Mortimers, companyia d'humor, circ i música,
juntament amb Can Boter, centre de creació, i l'Ajuntament de Tiana compta un any
més amb el suport del Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona.
Nascut a la memòria de Joan Armengol i Moliner, pallasso, pedagog i activista
cultural, l’edició 2012 proposa cinc dies de música i circ a l'aire lliure i a la vela
que s’instal·la com es tradició a la zona poliesportiva de Tiana.
En el context socioeconòmic actual, el Festival s’adapta per afrontar la nova edició.
En un format més auster, enguany s’ha centrat gairebé tota l’activitat a la zona
poliesportiva, a excepció de l’acte inaugural que tindrà lloc a diversos indrets de
Tiana. Els espectacles gratuïts seran a l’exterior de la vela i com és habitual l’entorn
estarà ambientat i comptarà amb la parada de L’1,2,3 i el servei de bar.
De nou, acrobàcies, trapezi, humor, contes, la gala i instal·lacions per fer gaudir
al públic de totes les edats. Amb la major part de les creacions de facturació
catalana al Festival hi haurà dues estrenes, ‘Pelat’ de cia. Daraomai a càrrec de
Joan Català i ‘No et fiquis això a la boca’ de cia. Les Dessous de Barbara,
francoespanyola. També una preestrena, ‘Salsa’ de la cia. maresmenca Volaquivol.
De nou, la setmana del 2 al 6 de juliol arribaran els tallers de circ adreçats als més
petits.
I el mateix dia 2 de juliol l’organització i tots els amics i col·laboradors del Festival
seran presents a l’acte de lliurament dels Premis FAD Sebastià Gasch per recollir el
Premi Aplaudiment a la Creació Emergent i que ja lluirà durant l’edició 2012. Premi
que l’any 2003 va rebre a títol pòstum Joan Armengol i Moliner per la seva
trajectòria en pro del circ.
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NOTA DE PREMSA

30 de juny i 5,6,7 i 8 juliol. Tiana 2012

Un espectacle inaugural amb música i circ produït pel
Festival donarà el tret de sortida a L’1,2,3 del Pallasso
2012
Un any més amb l’arribada de l’estiu comença una nova edició de L’1,2,3 del
Pallasso dedicat a totes les disciplines, i en especial a les arts del circ i la música. El
Festival s’inicia amb un espectacle inaugural de producció pròpia, amb un cartell
de luxe i on la suma del binomi circ i música en serà la protagonista. Amb més de 40
músics en directe i fruit de la creació col·lectiva per part de les 3 bandes
participants, Tiana serà una festa de sons i equilibris.
El dissabte 30 de juny, la vila anunciarà L’1,2,3 gràcies a dues singularitats de les
que pot presumir: una comunitat de músics residents a Tiana considerable, i
l’estima i presència del circ promoguda per Can Boter, companyies residents i el
Festival. Inaugural 123 esdevindrà la benvinguda al Festival amb un original tret de
sortida.
Seran nombrosos els grups i bandes presents: BandaÈria (Ferran Besalduch, Juan de
Diego, Noè Escolà, Maddish Falzoni, Xavi de Salud, Enric Mestre, Juan Rodríguez,
Adrià Grandia)+ Grup Coetus amb direcció d’Aleix Tobias + Big Band Valona amb
direcció de Marc Egea + Xavi Lozano + músics de Tiana + acompanyats dels artistes
de circ Martí Soler amb la roda cyr (Cia. Daraomai) i Enric Petit, verticalista (Cia.
Circ Pistolet).
Durant tota la jornada hi haurà intervencions musicals, però els actes centrals seran
a les 12h al Parc de l’Antic Camp de Futbol i a la tarda a les 19h a la Plaça de la vila i
els balcons, altells i desnivells s’ompliran de so i circ.
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Tothom cap a la zona poliesportiva i nova carpa de circ
al Festival
En un moment d’estrènyer cinturons a totes bandes, la notícia és que el Festival
persisteix amb el suport de les mateixes institucions i amb un equip igual de
creatiu que davant la disminució de recursos respon amb adaptacions i alternatives.
Per aquest motiu, per un costat s’ha apostat per reduir escenaris concentrant
l’oferta en un sol espai i per l’altre, canviant de carpa de circ. Després de set
edicions amb una vela vinguda de França, enguany arribara des de Vilanova i la
Geltrú, de la mà de Cia. Circo Oxidado i amb capacitat per a 280 persones.

El circ emergent el tret distintiu i la gran aposta de
L’1,2,3 del Pallasso. I s’hi veuran 2 estrenes.
Un dels objectius i de les singularitats del Festival és l’aposta per mostrar el nou circ
contemporani català. L’1,2,3 del Pallasso esdevé un escenari d’interés per
companyies novelles gràcies a l’accent per presentar-hi creacions de noves
formacions. Dels dies 5 al 8 podrem veure 5 treballs que o són estrena o bé s’han
presentat en el darrer any.
La inauguració de la vela, dijous 5 de juliol, arriba amb la preestrena de ‘Salsa’ de
la Cia. Volaquivol, espectacle amb humor, acrobàcies i trapezi quadrant i coreà.
Companyia catalana resident a l’espai de circ de Mataró, Cronopis, presenta el seu
primer espectacle que es podrà veure a la Fira de Circ al Carrer de La Bisbal i a
FiraTàrrega 2012.
Al vespre del mateix dia 5, estrena a l’estat espanyol de ‘No et fiquis això a la
boca’ de la companyia francoespanyola Les Dessous de Barbara una creació forjada
durant tres anys que s’interroga sobre les nostres certeses i conviccions. Una
proposta contemporània amb diversitat de tècniques com malabars, perxa xinesa,
dansa i acrobàcia.
L’endemà 6 de juliol, a la vela la companyia emergent Estropicio presentarà el seu
primer espectacle llarg estrenat a la tardor. ‘Torcidos’ parla de la fragilitat de
l’equilibri i de l’art de conviure tan amb la resta d’èssers socials com amb les nostres
pròpies mancances. Quatre artistes que combinen acrobàcies, verticals, equilibris
dobles, perxa xinesa i trapezi doble.
El dissabte 7 de juliol, Joan Català membre de Cia. Daraomai, estrena la peça
‘Pelat’ una moviment i acció efímera, una experiència on el procés val tan o més que
el resultat. Un mirada sobre el treball col·lectiu.
I seguidament, arribarà la Gala 2012, un combinat de circ que sempre és nou i únic.
La música en directe de Mortimers posarà les notes als números de Cia. Psirc (mà a
mà), Cia. Balusca (bàscula i equilibris), El Petit Suïs (diàbolos), Ileana Pastorino
(Trapezi fix) i Jeremias Faganel (perxa xinesa)
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Tornen els tallers de circ per a nens de 3 a 14 anys
Novament els nens i nenes gaudiran doblement del Festival, a més de ser
espectadors d’una programació única, es converteixen durant cinc dies en alumnes
dels tallers de circ. Després de la bona rebuda de la passada edició, taller de
descoberta del circ per als més petits, de 3 a 6 anys i tallers de circ per joves de 7 a
14 anys. La inscripció està pensada pels 5 dies al preu de 25 €, tot i que també es
possible la participació a un dia (8 €). Aquest 2012 l’organització dels tallers són a
càrrec de l’Associació de circ Tub d’Assaig 7.70 vinguda de Terrassa.

Contacte Comunicació Festival
Jordina Blanch (Circulant, circ en moviment) I m. 616 504 410
comunicacio@123pallasso.com
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Vols saber més sobre el Festival?

Què és l’1,2,3 del pallasso?
El festival neix l’estiu de 2005 en memòria de Joan Armengol i Moliner, poeta, pedagog i
figura rellevant del Circ Català desaparegut el 2004. El nom ve d’una explicació del propi
Armengol sobre la condició de pallasso i la seva manera de crear. Per a ell, l’essència del
pallasso, l’abc d’aquest ofici, es resumeix en tres passos: primer, rebre un impacte, una idea
o una emoció. Segon, sentir interiorment aquest fet i, tercer, passar a explicar-ho d’acord
amb el llenguatge del pallasso. Sense aquests tres passos no hi ha creació, no hi ha circ i no hi
ha pallasso. Per tant, l’essència del festival és precisament aquest 1, 2, 3 del pallasso.
El festival està organitzat pel centre de creació Can Boter, la companyia De Mortimers i
l’Ajuntament de Tiana. Compta amb el suport des del 2010, del Consell Nacional de la Cultura
i les Arts (CoNCA) i de la Diputació de Barcelona.

Objectius del Festival
L’1,2,3 del Pallasso es realitza de forma continuada des del 2005 i té com a objectius:
Apropar les arts del circ al gran públic consolidant-se com un espai per l’exhibició i divulgació
del Circ a Catalunya de qualitat.
Singularitzar el festival apostant decididament pel circ català, les companyies de circ amb
vela pròpia i l’entorn natural de la vila de Tiana.
Dinamitzar la vida cultural de Tiana programant en diferents espais de la població i creant
una xarxa d’amics, col·laboradors i patrocinadors del festival
Promocionar altres iniciatives artístiques (gastronòmiques, musicals, teatrals) que generin
més visibilitat al Festival.

Valors del Festival
- Circ i música, cultura en viu
En una conjuntura econòmica difícil la cultura en viu està en procés de creixement i el públic
la valora més que mai just en l’actualitat que el seu consum resulta de més fàcil accés.
El circ és l’amalgama de moltes arts i requereix l’esforç i la voluntat de superació constant.
Els quatre pilars que deia Sebastià Gasch: força, equilibri, gràcia i destresa. Apostem pel
valors del circ i per la cultura en viu, l’artista a prop de l’espectador que gaudeix de l’art en
directe.
- Entorn mediterrani, arrelament a un territori
La motivació que fa néixer el festival, homenatjar a un artista reconegut, s’equipara a la
motivació que succeeixi en el seu entorn natural, Tiana. La forma d’entendre el festival és
autòctona alhora que pensada per ser compartida per visitants. I vol seguir apostant fort cap
a la consolidació i la dinamització que pot arribar a suposar per la vila.
- Aposta per produccions pròpies i estrenes
El festival camina per esdevenir el Festival de circ del litoral català, aposta per una
singularitat i qualitat aportant visibilitat a tots els que inverteixen en el seu èxit. Es compta
amb estrenes d’espectacles i companyies coproduïdes que interessin a la premsa
especialitzada, amb espectacles familiars per interessar a un públic ampli, a més d’una oferta
de música en directe per captar a un públic creixent i complementari.
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PROGRAMACIÓ

Dissabte 30 de Juny
A diferents indrets del poble
Inaugural L’123. Música i circ a Tiana. Durant tot el dia la música i el circ es fusionaran en
aquest espectacle de benvinguda al Festival 2012. La bandaÈria, Coetus, Big Bang Valona,
músics de Tiana arreplegats i eixelebrats i artistes de circ.
12h Parc de l’Antic Camp de Futbol
19h Plaça de la vila

Dijous 5 de Juliol
Zona Poliesportiva – Exterior de la Carpa de L’1,2,3 del Pallasso
19:30h Cia. Volaquivol presenta ‘Salsa’. Pre-Estrena. Quadrant coreà, quadrant aeri i
acrobàcies i humor.
(Preestrena) -Companyia Emergent Catalana
Zona Poliesportiva- Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
22h Cie. Les Dessous de Barbara presenta ‘No et fiquis això a la boca’. Acrobàcia, perxa
xinesa, dansa i malabars
(Estrena a l’Estat Espanyol) – Companyia Francoespanyola
Zona Poliesportiva – Exterior de la Carpa de L’1,2,3 del Pallasso
23h ‘Dj Loopnavarro’ dijei resident del Festival

Divendres 6 de Juliol
Zona Poliesportiva – Exterior de la Carpa de L’1,2,3 del Pallasso
19:30h a 21:30h ‘Contes a la Haima’. Diferents personatges ens conviden a gaudir d'un seguit
d'històries amb el Circ com a fil conductor.
Zona Poliesportiva - Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
22h Cia. Estropicio presenta ‘Torcidos’. Trapezi, equilibris acrobàtics, mà a mà i perxa xinesa
(Espectacle estrenat tardor 2011) - Companyia Emergent
Zona Poliesportiva – Exterior de la Carpa de L’1,2,3 del Pallasso
23h ‘Dj PTK’
En acabar, Dj. Loopnavarro, dijei resident del Festival
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Dissabte 7 de Juliol
Zona Poliesportiva – Exterior de la Carpa de L’1,2,3 del Pallasso
19:30h a 21h Produccions Trapa presenta ‘Capses’ plenes de contes on el públic actiu esdevé
narrador i escolta alhora
21h Cia Daraomai presenta ‘Pelat’ amb Joan Català de Cia. Daraomai
(estrena)- Companyia Emergent
Zona Poliesportiva - Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
22h Combinat de circ, Gala 2012, amb direcció i música de De Mortimers i la participació de
cia.Psirc, Ileana Pastorino, Cia. Balusca, El Petit Suís i Jeremias Fanagel
Zona Poliesportiva – Exterior de la Carpa de L’1,2,3 del Pallasso
00h Dj. Matahari
en acabar, Dj. Loopnavarro, dijei resident del Festival

Diumenge 8 de Juliol
Zona Poliesportiva - Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
19.30h Odoroff presenta ‘No Puede Ser’. Humor i màgia amb gust d’ensaladilla russa
Zona Poliesportiva – Exterior de la Carpa de L’1,2,3 del Pallasso
En acabar, Dj. Loopnavarro, dijei resident del Festival
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COMPANYIES I ESPECTACLES

L’1,2,3 del PALLASSO - FESTIVAL DE CIRC DE TIANA
30 de juny i 5,6,7 i 8 de juliol
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Inaugural
L'1,2,3!
‘música, circ i tu’

Dissabte 30 Juny / a les 12h i a les 19h

12h Parc de l’Antic camp de futbol
19h Plaça de la vila

Fer música es fer circ. Construir. Caure i aixecar-se. Fer riure. Fer equilibris. Saltar amb les
notes i tocar la fibra, que és del que es tracta. Fer música és fer poble. Tocar a Tiana, entre
la gent, en un festival com L’1,2,3 del Pallasso que porta un munt d’anys fent-se: ser més
amics que abans i menys enemics. És per tot això i per molt més que us oferim aquesta
jornada inaugural al poble, per molts motius que el dia 30 de juny us explicarem amb música,
amb circ, amb vosaltres. Si fa sol, ballarem! Si no en fa, cantarem! A mi, re mi fa, lalarí
laralà.
Més de 40 músics provinents de la BandaÈria, Grup Coetus i Big Band Valona i músics tianencs
col·laboradors i el FESTIVAL L’1,2,3 DEL PALLASSO uneixen les seves ganes de col·laborar
creant un espectacle inaugural de CIRC I MUSICA des de la il·lusió, motivació i en la línia dels
objectius del Festival.
L’objectiu és la creació d’un espectacle inaugural sumant les potencialitats musicals de la
vila de Tiana amb artistes de circ del Festival L’1,2,3 del Pallasso per donar la Benvinguda al
Festival amb un original tret de sortida.
Espais: Diferents carrers de Tiana, Parc de L’antic camp de futbol i plaça de la vila

Creació i direcció:
col·lectiva
Amb la participació de
músics: BandaÈria + Grup
Coetus
amb
direcció
d’Aleix Tobias + Big Bang
Valona amb direcció de
Marc Egea + Xavi Lozano +
músics de Tiana
Artistes de Circ: Martí Soler
amb
roda
cyr
(Cia.
Daraomai) i Enric Petit,
verticalista
(Cia.
Circ
Pistolet)

TP (Tots els públics)

Gratuït
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Cia. Volaquivol

Dijous 5 Juliol / 19:30h

‘Salsa’
Humor, Salsa i
acrobàcies aèries

Inauguració de la Carpa L’1,2,3 del Pallasso
Exterior Carpa 1,2,3 del Pallasso

Per enèsima vegada, l’Angelina i l’Evaristo es preparen per fer el seu número estrella:
vestuaris llampants, música, acrobàcies i molt de ritme! Tot comença com sempre, però
acabarà d’una manera que ningú s’espera... Si hi esteu disposats, compartireu les seves
aventures i accidents. Ben segur que us faran riure.
Humor i acrobàcies aèries en el quadrant fix i el quadrant coreà
PREESTRENA de l’espectacle. Companyia Emergent Catalana que present a FiraTàrrega 2012
I durant la tarda i vespre es podrà gaudir de la paradeta i el bar de L’1,2,3 del Pallasso

Fitxa Artística
Intèrprets: Marina
Montserrat (acròbata) i
Ferriol Barbena (portor
aeri)
Direcció: Fanny Giraud
Direcció tècnica de circ:
Yuri Sokolov i Rafael
Moraes
Disseny estructura: Benet
Jofre
Vestuari: Clara Pérez
Música: Pau Puig

TP (Tots els públics)

40 minuts

Gratuït
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Les Dessous de
Barbara

Dijous 5 Juliol / 22h

‘No et fiquis això a
la boca’

Carpa L’1,2,3 del Pallasso

"No et fiquis això a la boca" gira entorn de situacions de vegades divertides, de vegades
estridents, de vegades tendrament inquietants. El repte és portar l'espectador a preguntarse, a reflexionar i, fins i tot, a dubtar dels codis quotidians usats en la nostra cultura, sobre
les nostres certeses.
A l'espai escènic tres personatges, tres cossos, tres alteritats. Com tres nens que fan
preguntes que no haurien de fer-se, es burlen del món i de les seves aparences per a
qüestionar el nostre quotidià, les nostres certeses i conviccions, les nostres idees
preconcebudes. Una sàtira de les debilitats del món i dels seus homes amb l’ús de tècniques
de circ com els malabars, la dansa, la perxa xinesa i l'acrobàcia.

ESTRENA A CATALUNYA Companyia i creació francoespanyola. Espectacle vist a França
(Aurillac i properament a Toulouse) i Budapest.

Fitxa Artística
Creació i Intèrprets:
Baptiste Lhomme
Raúl García
Sylvain Pascal
Mirada externa: Barbara
Mollini

+ 8 anys (Recomanat per
majors de 8)

45 minuts

Preu únic: 8 €
6 € anticipada

Reserva a 634 857 562 i
entrades@123pallasso.com
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Dj Loopnavarro

Dijous 5 Juliol / 23h

‘dijei resident’
Exterior Carpa L’1,2,3 del Pallasso

Dj. Loopnavarro nascut a Tiana i dijei resident del Festival L’1,2,3. Actiu en el món musical i
promotor cultural, organitza entre d’altres el Festival Soleilua a Salardú (Vall d’Aran).
Passeja per una infinitat d'estils, Jazz, Funk, Reggae, Latin, Disco i altres viatges musicals
sempre per territoris de música negra.
Com a músic resident inaugurarà les sessions de dijeis de L’1,2,3 2012 el dijous el vespre. I
del 6 al 8 de juliol punxarà més música als vespres per ambientar el Festival abans i després
de les dijeis convidats.

Fitxa Artística
Dijei: Lluc Navarro és
Loopnavarro, dj
resident del Festival

TP (Tots els públics)

Durant 60 minuts

Gratuït
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Contes a la
Haima

Divendres 6 Juliol / de 19:30h a 21h

‘El circ es
qualsevol petit
univers’

Exterior Carpa L’1,2,3 del Pallasso

Després de la primera edició de Contes a la Haima l’any anterior, enguany més personatges,
artistes, col·laboradors de L’1,2,3 ens conviden a gaudir d’un seguit d’històries amb el circ com
a fil conductor.
En el bonic espai de la haima, a la fresca i en cadires, hamaques o coixins us convidem a
escoltar bonics relats.

Fitxa Artística
Intèrprets: repartiment
en curs ( artistes de Can
Boter, De Mortimers,
amics i col·laboradors
del Festival)

TP (Tots els públics)

Durant 90 minuts
(hi haurà la paredeta i
el bar del Festival)

Gratuït
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Cia.Estropicio

Divendres 6 Juliol / 22h

‘ TORCIDOS ’
equilibris acrobàtics,
perxa i trapezi

Carpa L’1,2,3 del Pallassos

Quatre personatges coincideixen per casualitat en un mateix espai. Cadascun d’ells té un
desequilibri, físic o psíquic. De la trobada sorgirà la interacció, i de la convivència,
inevitablement, en sorgiran conflictes donant pas a situacions noves i desconegudes.
Mica en mica però, els personatges s’aniran despullant de les pors i aprenent a conviure
practicant l’acceptació de l’altre.
La fragilitat de l’equilibri, la lluita personal, la tensió col·lectiva i la pau social són presents a
TORCIDOS de manera subtil i còmplice. Una creació multidisciplinar amb acrobàcia, verticals,
equilibris dobles, perxa xines i trapezi doble
Companyia Emergent Catalana. Projecte creat en residència conjunta La Central del Circ i
Ateneu Popular 9 Barris, estrenat a la tardor 2011.

Fitxa Artística
Artistes
Ruth Gascon i Asvin López
trapezi i perxa xinesa.
Famara Pardo i Oriol Pita
equilibris acrobàtics i
verticals.
Idea i guió Estropicio
Direcció Artística
Karl Stets
Música
Black Akadehmy Records

TP (Tots els públics)

45 minuts

Preu únic:8 €
6 € anticipada
Reserva a 634 857 562 i
entrades@123pallasso.com
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Dj. PTK

Divendres 6 Juliol / 23h

‘1,2,3 caramba!’
Exterior Carpa L’1,2,3 del Pallasso
+ Dj Loopnavarro
‘dijei resident’

En acabar els espectacles, les nits d’estiu a l’exterior de la Carpa de L’1,2,3 són màgiques.
Prenent la fresca i un beure es podrà gaudir de bona música en un entorn de luxe i amb dijeis
amics del Festival.
Dj. PTK nascut a Tiana, amb més de vint anys d'experiència darrera els plats i habitual
col·laborador. Polifacètic i amant de la bona música, li agrada sorprendre a l'audiència amb
les seves sessions eclèctiques on enllaça estils tant diferents com l'electrònica i el pop rock,
amb una elevada dosi de hits per minut sense complexes. Here we go!
En acabar, encara sonarà més música punxada pel Dj. resident al Festival, + Dj. Loopnavarro

Fitxa Artística
Dijei: Dj. PTK
+ Dj. Loopnavarro, dj
resident del Festival

TP (Tots els públics)

Durant 120 minuts

Gratuït
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Produccions
Trapa

Dissabte 7 Juliol / de 19:30 a 22h

‘ CAPSES ’

Exterior Carpa L’1,2,3 del Pallasso

Això va de contes!
Un bonic espai que convida a formar-ne part de manera activa. Capses és un tornar a viure els
contes de sempre, però d’una forma nova. Capses és una instal·lació per gaudir-la a totes les
edats.
Darrera les cortines, l’espectador es converteix per un moment en el narrador ingenu de la
història que explica. Davant les cortines, les paraules fan possible que els moviments d’objectes
aparentment sense sentit, prenguin vida dins els contes interpretats. El joc de les capses, entre
crispeta i “palomita”, teatre, titelles, joc, i poesia. Un espectacle del públic vers el públic.
Produccions Trapa companyia dirigida per Toti Toronell, clown i creador.

Fitxa Artística
Idea i direcció
Toti Toronell
Escenografia
El soldadet de Plom
Producció
Produccions Trapa

TP (Tots els públics)

Durant 150 minuts
(hi haurà la paredeta i
el bar del Festival)

Gratuït
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Cia. Daraomai

Dissabte 7 Juliol / 21h

‘ Pelat ’
Moviment i acció
efímera

Exterior Carpa L’1,2,3 del Pallasso

Tot comença amb la instal·lació i delimitació de l’espai de treball. Sense cintes perimetrals, ni
valles divisòries, les mirades i l’escalfor de la gent. Així es creen cercles irregulars s’apropen
persones que d’altres atrauen per la força magnètica de la curiositat. La massa de gent, el grup
de gent va dissenyant una espècie de ramat humà, on deixen un espai semi central buit i ple
alhora. En el moment que la gent projecta que allà passin coses ja estan passant coses.
“Una experiència efímera en què cinc persones i jo intentaré que ens sentim units”
ESTRENA DE L’ESPECTACLE Cinc persones que no es coneixen de res, però que gràcies a un
objectiu efímer podran arribar a veure una petita part de cadascun d’ells, en la trobada de la
feina compartida.
És el trobar-se per treballar. Una feina col·lectiva com antigament ho eren les feines rurals. Avui
també trobem feines col·lectives en aparença però molt solitàries i individuals. Moltes d’elles
necessiten la coordinació́ de les persones per aconseguir els objectius. I moltes d’aquestes
vegades la comunicació́ és simplement visual.

Fitxa Artística
Intèrpret Joan Català
Ajudant Johnny Torres
Producció Cia. Daraomai

TP (Tots els públics)

Durant 30 minuts

Gratuït
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Gala 2012

Dissabte 7 Juliol / 22h

L’1,2,3 Pallasso
Premi FAD 2012
a la creació emergent

Carpa L’1,2,3 del Pallasso

Si cada any torna el Festival L’1,2,3 del Pallasso vol dir que també torna una nova nit de Gala!
Una nova ocasió per gaudir de l’abc de l’ofici de clown: 1- ho reps, 2- ho sents 3- ho expliques i
per seguir cantant “Balla, Juanito, balla balla!”

Els protagonistes de la Gala 2012 seran: Cia. Psirc amb mà a mà, Cia Balusca amb bàscula i
equilibris, El Petit Suïs és Loïc del Egido amb diàbolos, Ileana Pastorino amb trapezi fix, Jeremias
Faganel amb perxa xinesa i presentat, dirigit i amb música en directe de De Mortimers.
I enguany a la Gala festejarem i lluirem el premi APLAUDIMENT FAD 2012 atorgat al Festival
L’1,2,3 del Pallasso com a creació emergent.

Fitxa Artística
Creat i dirigit De Mortimers
Artistes Cia. Psirc, Cia.
Balusca, El Petit Suïs,
Ileana Pastorino i Jeremias
Faganel
Música en directe De
Mortimers

TP (Tots els públics)

Durant 75 minuts

Preu:12 € adults
8 € infantil
10 € i 6 € anticipades
Reserva a 634 857 562 i
entrades@123pallasso.com

- 19 -

Dj Matahari

Divendres 6 Juliol / 23h

+ Dj Loopnavarro
‘dijei resident’

Exterior Carpa L’1,2,3 del Pallasso

És dissabte de L’1,2,3 i en sortir de la Gala, l’espai convida a compartir, xerrar, riure, ballar,
beure, gaudir.
Dj. Matahari d’origen barcelonès i viatgera incansable. Resident des de fa 5 anys a Sala
Apolo, ha tocat als millors clubs i festivals d’Europa. Les seves sessions són plenes de
feminitat i sensualitat amb preferència per la música asiàtica, oriental i balcànica.
En acabar, més música a càrrec del resident, Dj. Loopnavarro, sempre per territoris de
música negra.

Fitxa Artística
Dijei: Dj. Matahari
+ Dj. Loopnavarro, dj
resident del Festival

TP (Tots els públics)

Durant 120 minuts

autor Juanma Vive

Gratuït
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ODOROFF

Diumenge 8 Juliol / 19:30h

‘No puede ser’
Efectes visuals,
humor i ensaladilla
russa

Carpa L’1,2,3 del Pallasso

El professor Vladimir Odoroff torna de Rússia amb un show d’il·lusionisme, màgia i mentalisme.
Perdó! I amb molt, molt, molt d’humor!
Llicenciat per l’Escola de Circ de Moscú, hereu dels aplaudiments de tres generacions d’artistes,
posseeix la facultat de controlar el dolor i preveure el futur. A cada racó del planeta on actua
aquest mag, el públic de diverses llengües i cultures repeteix a l’uníson “No pot ser!” ó “No
puede ser!” davant de tantes proeses i gestes.
El Festival de L’1,2,3 2012 s’acomiadarà amb un show ple d’humor, màgia i amb olor a
ensaladilla russa.

Fitxa Artística
Creat per Maxishows
Guió i intèrpret
Maximiliano Stia
Tècnica so, llum i fotografia
Patricia S.Mora
Vestuari Katz producciones

TP (Tots els públics)

Durant 60 minuts

Preu:12 € adults
8 € infantil
10 € i 6 € anticipades
Reserva a 634 857 562 i
entrades@123pallasso.com
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TALLERS DE
CIRC
‘Viu el circ’

De dilluns 2 al divendres 6 Juliol / 17:30h

Menuts: Sala polivalent – L’Escorxador – 60’
Infants: Sala Albèniz- Casal de Tiana – 90’

Quan arriba L’1,2,3 del Pallasso a Tiana és la setmana del Circ. Malabars, trapezi, teles,
equilibris i acrobàcies.
Descoberta del Circ De 3 a 6 anys (ed. Infantil)
Sessions d’1 hora, 17.30 h a 18.30 h a càrrec d’artistes i docents del col.lectiu Tub d’Assaig
Introducció a les arts del circ a través del descobriment dels materials de cada tècnica.
Taller de Circ De 7 a 14 anys (ed. Primària)
Sessions d’1 h 30 min., 17.30 h a 19 h a càrrec d’artistes i docents del col.lectiu Tub d’Assaig
Iniciació a malabars, monocicle, acrobàcia, equilibris de terra, teles, trapezi i pallasso.

Fitxa Artística
Artistes i docents:
Associació de Circ tub
d’Assaig 7.70
Organitza: Festival L’1,2,3
del Pallasso amb el suport
de l’Ajuntament de Tiana

De 3 a 14 anys

60 ó 90 minuts

Preu: 1 dia / sessió 8 €
Tallers 5 dies 25 €

Reserva a 634 857 562 i
entrades@123pallasso.com
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ALTRES INFORMACIONS

L’1,2,3 del PALLASSO - FESTIVAL DE CIRC DE TIANA
30 de juny i de 5,6,7 i 8 de juliol
WEB:
WWW.123PALLASSO.COM
Funcionament a partir del 20 de juny amb secció Comunicació amb informació descarregable

VENDA D’ENTRADES:
· Venda anticipada del 18 de juny a 4 de juliol als comerços col·laboradors de Tiana
Espai Ecològic i Verd és bo
· Reserva per mail a entrades@123pallasso.com
· Reserva al telèfon del festival 634 857 562 (Sílvia)
· A partir del 5 de juliol a la guixeta del Festival instal·lada a la zona poliesportiva de Tiana
on hi ha La Carpa de L’1,2,3 del Pallasso oberta 2 hores abans de cada espectacle

PREUS:
anticipada
‘No et fiquis això a la boca’
‘Torcidos’
’Gala 2012’
’No puede ser’

6€
6€
10€ | 6€
10€ | 6€

taquilla
8€
8€
12€ | 8€
12€ | 8€

DESCOMPTES:
20% de descompte pels socis de l’APCC
20% de descompte socis club TR3SC
20% de descompte famílies nombroses
Els descomptes no són acumulables
Enguany no hi ha abonaments
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FITXA ARTÍSTICA:

Idea original i producció: Can Boter i De Mortimers
Direcció: Lluc Armengol i Fàbregas
Comunicació: Circulant, circ en moviment!
Premsa: Jordina Blanch ( Circulant, circ en moviment!) i Gemma Liñán
Cap Tècnic Carpa: Manuela Gracian (Circo Oxidado)
Cap Tècnic so i llums: Kim Aragó (Escènica Integral)
Ambientació espais: Rosa Lugo i Can Boter
Disseny Gràfic: Jordi Santamaria (Estudis Santamaria)
Web: Pere Esteve (Hodiern)
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L’1,2,3 del Pallasso – Festival de Circ de Tiana
30 juny i 5,6,7 i 8 de juliol 2012
1,2,3 del Pallasso Can Boter
Can Jordana, 1-3 08391 Tiana
Premi FAD 2012- aplaudiment a la creació emergent

Telèfon organització 616 815 942 / festival@123pallasso.com / LLUC ARMENGOL
Contacte per comunicació
Telèfon comunicació 616 504 410 / comunicacio@123pallasso.com / JORDINA BLANCH

Segueix-nos a

L’1,2,3 Pallasso- Festival de circ de Tiana

@pallasso123

#123tiana
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