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Circus K lezmer

- Perquè més enllà de mostrar la virtuositat pel domini d’una 
tècnica, el circ ha de narrar una història i transcórrer en un 
argument, i aquest espectacle parteix d’un bon guió. El públic 
sortirà entusiasmat.

- Perquè el circ que s’hi mostra és de gran nivell i interpretat 
per artistes que traslladen la seva trajectòria a l’escenari. 
Teles, malabars, acrobàcies, equilibris, verticals. Veureu 
una combinació d’excel·lència tècnica amb comicitat.

- Perquè creat i estrenat a Catalunya i programat a algunes sales 
(Ateneu, Teatreneu, Blanes, Manresa, Tàrrega, Terrassa, La 
Bisbal, Mallorca) hi ha molts teatres on presentar-lo com el teu. 
Nosaltres hem viscut l’experiència i volem que al vostre públic 
la visqui.

- Perquè és l’espectacle de circ contemporani català que més ha 
girat pel món. 12 països fins ara (França, Itàlia, Andorra, Bèlgica, 
Japó, Noruega, Regne Unit, Holanda, Alemanya, Hongria, Suïssa, 
Israel) i segueix recollint crítiques boníssimes. #CircusK lezmer és 
com el trending topic del Circ Contemporani Català.

- Perquè és un espectacle ple de vida. Música K lezmer en directe, 
que suma 200 representacions, 10 anys de vida i bon rotllo i 
sobretot energia a dalt i a baix de l’escenari. I a nosaltres ens 
encanta vendre vida i treballar il·lusionats! 

Per què programaria Circus K lezmer al teatre si jo fos tu?

Jordina Blanch, difusora



Circus K lezmer

En un poble de l’est d’Europa que no queda ni a prop ni lluny i en una època que no és ni la d’ara, ni la d’abans s’està preparant 
un gran banquet. La proximitat d’aquest dia especial s’olora per tot arreu, i la gent del poble ho viu amb entusiasme. Al mercat, 
els músics afinen els seus instruments i la música K lezmer comença a omplir tots els racons. L’esbojarrat del poble anuncia 
l’enllaç i entre corregudes i caigudes repartirà les invitacions.

I com en totes les històries que passen en comunitat sorgiran mil contratemps. No sabem de les altres, però en aquesta, tot es 
resoldrà bé i amb molt d’humor. Perquè els habitants d’aquest indret peculiar sempre tenen un truc amagat sota la màniga per 
fer d’un dia tan esperat un dia rodó. Un d’aquells que amb el pas dels anys, quan els nuvis i els convidats mirin les fotografies, 
de nou se’ls farà un somriure a la cara recordant el gran casament del Circus K lezmer.

Sinopsi
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La idea del Circus K lezmer va aparèixer un dia admirant les pintures de Marc Chagall i escoltant música jueva de l’Europa de 
l’Est. Les pintures de Marc Chagall contenen màscares i colors d’una forta intensitat que tenen la capacitat de transportar-nos 
cap a unes realitats deformades, un cel on els núvols formen figures o la imatge d’un violinista sobre la teulada.

D’altra banda, la música K lezmer neix en petits pobles de l’Europa de l’Est on es desenvolupava una intensa vida jueva, abans 
de la II Guerra Mundial. És una música per a casaments i celebracions, d’una gran profunditat i formes exuberants, una música 
alegre però a la vegada malenconiosa. En definitiva, una música molt circense i de caire romàntic i oníric que es desenvolupa 
dins d’un ambient molt popular.

A més a més, l’humor característic de la cultura jiddisch és el que va inspirar gran part de l’espectacle. L’escenografia, basada 
en la utilització teatral d’objectes d’ús quotidià (ampolles, cadires, taules, plats), contribueix a portar-nos a l’ambient senzill 
d’un poble llunyà.

El resultat és un espectacle molt ric i ple de passió, com era el circ als seus orígens. Ple dels més purs instints humans, fàcilment 
identificables pel públic, com l’amor, l’odi, l’alegria o la malenconia.

D’on sorgeix la idea

Adrián Schvarzstein, director



L ‘ espectacle de circ 
contemporani català més 
representat a l’estranger

Circus K lezmer
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El circ ha estat, durant molt de temps, un espectacle de 
divertiment popular. Però durant els anys setanta a Europa 
sorgeix una nova tendència que va més enllà dels espectacles 
amb lleons i parets vermelles. El circ contemporani, o nou 
circ, és una forma d’espectacle on els números circenses 
(acrobàcies, malabars, etc.) acompanyen una història i uns 
personatges ben definits i incorpora, de vegades, altres arts 
escèniques, en aquest cas, la música K lezmer.

La música K lezmer ha estat des dels seus orígens una música 
per a celebracions com en el cas d’aquest espectacle en el 
qual acompanya un gran casament. És un tipus de música 
amb molts matisos i que en el cas de Circus  K lezmer acom-
panya els moments poètics i alegres d’uns personatges amb 
una gran història per explicar. I, com se solia dir llavors, 
un casament sense música Klezmer és com un funeral sense 
llàgrimes.

La combinació de Nou Circ i Música K lezmer



Circus K lezmer
Fitxa Tècnica

Gènere: Circ multidisciplinar · Música K lezmer en viu· Comèdia 

Disciplines de circ: equilibris, acrobàcies, malabars, verticals,   
                          teles, aro, manipulació d’objectes. 

Creació: Estrenat Circ d’Hivern 2004-2005 a Barcelona. 
               #10 anys en gira 

Duració: 75 minuts. 

Edat: Tots els públics.

Idioma: Sense paraules.

Format: En teatre, pista i espai exterior. Aquest espectacle és   
              adaptable a qualsevol espai on es pugui  mantenir una                 
    relació directa amb el públic.
 
Espai escènic: Caixa escènica mínima: 8 m d’amplada x 8 m   
               de fons X 8 m d’alçada. Diàmetre pista central: 6 m. 

Temps de muntatge: Llums: muntatge el dia previ a la primera 
funció. So: muntat 6 hores abans de la primera funció.

Temps de desmuntatge: 3 hores.

Intèrprets a pista: 4 músics i 5 artistes.

Personal tècnic: 1 tècnic de la companyia. I es demana a 
l’organització  del teatre  que posi 1 tècnic de llums i so i 1 
ajudant per al muntatge.

*Disposem de dossier tècnic complet.
**Visita tècnica a l’espai indispensable per concretar fitxa tècnica definitiva. 
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Idea original i direcció: Adrián Schvarzstein

Músics
Petra Rochau: acordió.
Rebecca Macauley: violí.
Nigel Haywood: clarinet.
Guillem Arnedo: percussió.

Actors
Eva Swarcer: Núvia. Teles.
Emiliano Sánchez: Nuvi. Malabarista.
Cristina Solé: Veïna. Acròbata.
Miguel Ángel García: Veí. Acròbata.
Adrián Schvarzstein: Boig del poble. Actor còmic.

Dramatúrgia: Irma Borges.
Escenografia: Miri Yeffet, Tzavar Amit.
Disseny de llums: Francis Baena.
Disseny de vestuari: Paulette. 
Disseny Imatge: Pablo Riesco.
Tècnic de so: Ángel Estévez, ‘Quile’. 
Tècnic de llums: Carlos Aparicio, ‘Charly’. 
Producció executiva: Aire Aire SL. 
Distribució a Catalunya: CIRCulant. 

Produït per l’Ateneu Popular 9 Barris, Circ d’Hivern, El 
Bidó de Nou Barris. Amb el suport de Ajuntament de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya i Institut Nacional de 
les Arts Escèniques i la Música.

*Repartiment actual. Al llarg de 10 anys l’equip que ha 
treballat i fet créixer aquesta producció és més ampli.

Fitxa Artística* 
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 “Circus K lezmer celebra 10 anys d’existència actuant a l’Escena Poblenou. Reivindiquen que hi ha moltes places, a Catalunya, en què no 
hi han anat mai. I, realment, sobta perquè ha estat, de llarg, el circ d’hivern de l’Ateneu de Nou Barris que més ha voltat pel món. (...) Un 
circ amb molta atmosfera, (...) una música molt atractiva. - Un espectacle - que genera (també en el record) una sensació agradable, una 
festa en la que tothom voldria intervenir-hi. Una trobada encomanadissa.”

Jordi Bordes, “Un treball de circ artesanal que trasllada a una atmosfera magnètica”, Recomana.cat, 18 d’octubre de 2014.

“La Circus K lezmer es un espectáculo de una sensibilidad exquisita. Una excelencia teatral de una inusitada potencia poética y narrativa, 
capaz de transmitir una auténtica pulsión por la vida y una ternura tenaz hacia lo humano. (...) Hay un precioso trabajo de calle previo en 
los intérpretes que se deja ver en esta interacción tan bien medida y grata con el público; además de una cercanía que rompe a conciencia 
con la convención burguesa de no rozar o incomodar al espectador. El público en la pieza es un personaje más. 

“Circus K lezmer: la excelencia del festival”, Crónica XVI Festival Internacional de Teatro de Humor de Santa Fe (Málaga), 12 de octubre de 2010.

“Un noche lleno de encanto y guiño.”

Michael Tschida, “Boda turbulenta a la pista”, Circ de Nadal de Graz (Àustria), 22 de desembre de 2009. 

 “L’ambient és màgic, l’energia comunicativa. Tothom de la sala es diverteix, tant els que estan a l’escenari com a la platea! El casament 
jueu està marcat per grans moments còmics i números d’acrobàcia i malabars originals i perfectament controlats. El bon humor envaeix la 
sala durant gairebé una hora i mitja. Quan l’espectacle acaba, tenim el cor en festa i el desig de seguir l’habitació durant gairebé un hora 
i mitja. Quan el xou acaba, tenim cor en festa i les ganes de seguir ballant tota la nit al so de la música K lezmer”
Gran Bornand, “Gran Festa Jueva”,  Diari del Festival Au Bonheur dés Mômes (França), 27 d’agost de 2009.

“Los momentos con los enamorados son muy bonitos y graciosos y la música es deliciosa para ser escuchada. Los artistas ponen toda su 
alma en ello y el espectador disfruta mucho de eso. Todo acaba en una gran fiesta de boda donde el público también forma parte. Adrian 
Schvarzstein, quien conocemos como artista de calle y de Fili de Circo Ronaldo, es el perfecto eje (...) y quien da el ritmo y el humor.”

Johan Vanhie, “Crònica del Festival Humorologie”, Donderdag, 5 de juliol de 2007.

“Un bello espectáculo, dulce, hilarante en momentos, con una estética muy definida, en donde todo está pensado dentro de un esquema 
previo. Es muy grato poder hablar de dramaturgia ante un trabajo circense.”

Carlos Gil ,“Un bello espectáculo”, Gara (Pais Basc), 11 de setembre de 2006.

Resum de premsa



Circus K lezmer
“Hermosos números de trapecio, peripecias, acrobacias y malabares ilustraron historias y subhistorias acompañadas por la música en 
directo de una simpática banda de músicos que dio al imaginado pueblo del este de Europa un aire de Kusturica y un vendaval de Fellini, 
o al menos de la parte del circo de la que el cineasta italiano quedó prendado. Hay que aplaudir a este grupo y al director del montaje, 
Adrián Schvartzstein, (...) han creado un espectáculo de circo, teatro de calle e interacción con el espectador de los que, de verdad de la 
buena, hacen reír a toda la familia y además la trasladan a un lugar y época imaginarios durante toda la función.” 

Marta Caballero, “El lenguaje universal del circo y el amor”, El Adelanto, (Salamanca) 30 de desembre de 2007.

“Circo popular, contemporáneo, divertidísimo y poético. El fichaje este año de Adrián Schvartzstein ha resultado clave. Por su trabajo en 
el Circo Ronaldo –un auténtico icono de la mezcla de teatro y circo- y por su experiencia en la interactuación con el público en el teatro 
de calle.(…) La anécdota para escenificar este juego desbocado, hilarante, con nombre musical, es una boda judía; y la dramaturgia tiene 
tan en cuenta la parte puramente circense (…) como la actoral.”

Santiago Fondevila, “En el calor de la pista”, La Vanguardia, 1-2 de enero de 2005.

“Una altra de les produccions del Circ d’Hivern que es mereix una llarga vida de bolos i gires, un espectacle en què la saviesa escènica 
converteix les coses més senzilles en intensos moments emotius.”

Jordi Jané, “Una bonica història d’amor (al circ)”, Avui, 4 de gener de 2005.

“La combinación de una nueva manera de entender el circo y las particularidades de la música K lezmer (…) deparan una agradable 
sorpresa para el público, al tiempo que incide en la apuesta alternativa que impulsa el Circ d’Hivern, una clara referencia cada vez más 
sólida y con más espectadores”.

Gonzalo Pérez de Olaguer, “Eficaz y entrañable”, Guía del Ocio, 7-13 de enero de 2005. 

“(…) no sólo de amor y de buenas intenciones se nutren los grandes espectáculos y Circus K lezmer lo es: por la desbordante imaginación 
con la que tejen una estupenda trama a partir de unas cuantas cajas de cartón, por la precisa definición de unos personajes que apenas 
hablan, por los extraordinarios números acrobáticos, de funambulismo y de malabares, por la magnífica ambientación de la historia que 
nos cuentan, por las sorpreses que nos ofrecen, por la música en directo, siempre presente, por las carcajadas que nos provocan. (…) Precioso.”

Begoña Barrena, “Un espectáculo redondo”, El País, 21 de diciembre de 2004.

“La línea del Circ d’Hivern hace del teatro y el circo un mismo lenguaje y en Circus K lezmer este planteamiento tiene una magnífica resolución. (…) 
El humor, la poesía y el virtuosismo forman parte de la obra que firma Schvartzstein, que es además un excelente cómico. (…) No se lo pierdan.”

Gonzalo Pérez de Olaguer, “Circus K lezmer, un magnífico espectáculo familiar”, El Periódico, 26 de diciembre de 2004.
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Vídeo de l’espectacle
https://www.youtube.com/watch?v=ysHd6k8cYTY

Circulant, Circ en moviment! 
Jordina Blanch jordina@circulant.cat 
Tel. 616 504 410  www.circulant.cat

Contacte

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DysHd6k8cYTY

