
K.O.L 1714
Claret Papiol

81

Sala La Planeta
Sessió: Diumenge 8 de desembre, 18h
Durada: 1h (aprox)
Espectacle recomanat a partir de 6 anys

Creació i guió: Claret Papiol i M.Hélène Champagne
Intèrpret: Claret Papiol
Direcció: Pep Vila
Ajudant de direcció: M.Hélène Champagne
Escenografía: Castells i Planas
Il.luminació: Quico Gutierrez
Banda Sonora: Roc Mateu
Utilleria: Nartxi Azkargorta (col) i Vicens Mascarell 
(casc lunar)
Assessorament coreogràfic: Quimet Serra
Assessorament vestuari: Iolanda Estelle
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Tècnic: Ignasi Pujol
Fotografia: M.Hélène Champagne
Disseny gràfic de la K.O.L.: Maria Gijon
Disseny Gràfic: La Viu Viu
Distribució: Circulant
Producció: Alfred Fort
Co-producció: Temporada Alta i Claret Clown

Amb la col.laboració de l’Ajuntament de Sant Es-
teve de Palaurordera i l’Ajuntament d’Hostalric

Espectacle recomanat per: Amb els avantatges de:

La programació familiar de Temporada Alta compta amb la 
col·laboració de :



Claret Papiol és sens dubte una de les personali-
tats clau en la renovació del Pallasso a Catalunya. 
Co-fundador del primer Circ Cric, de la Compa-
nyia Còmica La Ganga, i fundador de la Compa-
nyia Germans Poltrona entre d‘altres, dirigeix des 
de 1988 la seva pròpia companyia: Claret Clown, 
que darrerament ha estat premiada amb el  Premi 
Fad Sebastià Gasch, el Premi Sabatot Alegre, i 
el Millor Clown de l’Any, a la Fira de Vilanova de 
la Muga. També ha treballat com actor amb de-
stacats directors com a J.Mesalles, Carles Alfaró, 
Frederic Roda, Ramon Simó, i té una trajectòria 
molt sòlida com a pedàgog.

Acollim l’estrena absoluta del seu últim especta-
cle, K.O.L 1714, una reflexió sobre la ingenuïtat 
humana i les seves dèries, el dilema entre els 
antics coneixements i l’obsessió per la novetat. 

Una reflexió sobre la ingenuïtat humana

Compra la teva entrada a www.temporada-alta.net

E
nquaderna els espectacles que has vist

Claret, sota la mirada d’adult-nen característica 
del pallasso, interpreta la història d’en Sarries; un 
pagès tradicional que es veu abocat a abando-
nar uns costums que ja no tenen cabuda en la 
voràgine del món modern.
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Fins mitja hora abans de la funció:
www.temporada-alta.net

Des de mitja hora abans de la funció:
Taquilla del teatre

Sigues el primer a conèixer els 
espectacles de Temporada Alta 2014

Només cal que et registris com usuari a la 
nostra pàgina web: 
www.temporada-alta.net

A partir d’aquest moment, rebràs totes les 
novetats referents al festival: els espectacles 
en cartell, les estrenes, les ofertes exclusives 
i tot el relacionat amb la programació


