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MÚSICA · CARRER ITINERANT O SALA 

CATÀLEG D’ESPECTACLES

La Banda Forània
Cia Forani Teatre 
Animació · Música · Partcipació 

60’
Tots públics

 Vídeo     Dossier      Web

BPO 
Balkan Paradise Orchestra

Formació original, inusual i explosiva. La força 
de Balkan Paradise neix de l’energia i tradició 
balcànica amb un repertori festiu, versionat, 
metàlic. Format fins a 10 músics. Laboratori 
de sons, ritmes i tradicions.

Música · Fanfàrria · Animació
90’
Tots públics

Sense text

 Vídeo     Dossier      Web

Avui fem pop · I love Rock & Roll · 
Funky, funky!  · Orelles de Xocolata 

Espectacles familiars musicals pensats per  
compartir  grans i petits  el gust per la música 
i el directe. Amb intervencions de circ, 
coreografies i xocolatada a l’acabar . 3  espec-
tacles  en gira  basats en el pop, el rock i el funk.  

Música · Familiar · Carrer fix i sala
75’ - 90’
Tots públics

CAT · ESP · ENG

 Vídeo     Dossier      Web

Combinació de música mediterrània, balcànica 
i circense amb gags teatrals. Sabeu quin és el 
propòsit de la Màquina de la  Transformació? 
Convertir el músic Paco en un burro!

Programa.cat Programa.cat
CAT · CAS

Programa.cat

ROJO
Cia Mireia Miracle
Teatre · Gest · Dansa · Sense parla

 Vídeo     Dossier      Web

45’ 
Tots públics

Sense text

Rojo és el camí d’un clown, un viatge cap 
als límits. És un diàleg amb un mur, una 
dansa amb els confins, un somni que està 
més enllà, és quelcom que deixem enrere 
per poder avançar. 

Programa.cat

The Professionals 
Cia La Zítrica

The Professionals s’inspira en la gran 
quantitat de professions que es fan en la 
nostra esbojarrada societat. Un tema uni-
versal amb petites dosis de crítica social 
en forma sketches d’humor gestual.

Teatre · Humor · Gest
60’
+ 8 anys

Sense text

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat

Vremya Musei
Voltäla 

Un museu assigna a dos guàrdies la 
vigilància d’una gran peça d’art. Però 
hi ha un imprevist i els vigilants espe-
ren expectants l’arribada de la peça per 
començar el seu treball. 

Comèdia · Gest
60’
+ 5 anys

No text
Programa.cat

Música · Concert familiar · Carrer fix i sala

 Vídeo     Dossier      Web

HUMOR · SALA O CARRER 

AMB EL SUPORT DEL PROGRAMA.CAT
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HUMOR · SALA O CARRER 

TOT SOL... I NÚVOL
Cia LePuant 
Clown · Gest · Humor · Sense parla

55’ 
Tots públics

Tots idomes

 Vídeo     Dossier      Web

Un pallasso, una cadira i una maleta: tres 
companys de viatge. Ara fa sol, ara fa 
núvol i ara sol... i núvol.  Divertit i tendre. 
Premi Millor Actor Festival Mutis BCN16.

MeMix
Cia Claudio Levati 
Humor · Clown · Participatiu 

55’
+ 4 anys

CAT · ESP · ENG · FR · IT

Ell és d es d’un imitador a un  assistent de 
súper heroi   o un actor famós. No importa 
el fet perquè és el que ell vol ser! Un ab-
surd xou de clown i teatre de carrer amb 
moltes rialles, molta energia i bogeria…

Programa.cat

 Vídeo     Dossier      Web

Els Exploradors de l’Aigua 
Cia Pessic de Circ i Clrate Clown

Un espectacle de circ, teatre i humor per parlar 
de l’aigua com a recurs escàs del planeta de 
forma amena i artística. El cicle natural de 
l’aigua ha quedat aturat i l’equip d’explo-
radors té la missió d’esbrinar-ne el motiu.

Circ · Teatre · Sensibilització
55’
Tots públics

CAT · CAS

 Vídeo     Dossier      Web

MÀGIA · SALA O CARRER

Tea Time
Txema Magic 
Màgia · Il·lusionisme

 Vídeo     Dossier      Web

55’
+ 4 anys

CAT · ESP · ENG · FR

Mr. Magic
Txema Magic 
Màgia · Il·lusionisme

55’
+ 4 anys

CAT · ESP · ENG · FR

En Txema ens convida a prendre el te a casa seva. Gaudirem 
d’aparicions i desaparicions que transformen la realitat. El 
Mag més jove de Barcelona amb més projecció internacional. 
Èxit en la Mostra d’Igualada 2016.

Ara en Txema Magic és Mr. Magic fent homenatge a les icones 
del món de la màgia: capa negra, barret de copa i vareta màgica. 
Un espectacle versàtil adaptant els números a les condicions 
tècniques, públic i format.

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat Programa.cat

SOM HUMOR, CIRC, MÀGIA, MÚSICA, 
TEATRE I ARTS DE CARRER!

Programa.cat Programa.cat
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CIRC · SALA O CARRER 

Aquí comença la història 
Cia Celso y Frana

Una parella   viu entre llibres i dóna vida
de nou a les històries. Què no es pot fer amb 
un llibre? Una creació que és tècnica i inter-
venció pública on el protagonista és el llibre.

Portes acrobàtics · Equilibris · Mà a mà
45’
+ 4 anys

Sense text

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat

Praxis
Cia Estropicio 
Acrobàcies · Mà a mà · Equilibris

40’
+ 4 anys

Sense text

 Vídeo     Dossier      Web

La praxis és el procés de coneixement 
a través de l’acció. L’acció pot arribar a 
ser la finalitat i no el mitjà. Cia Estropicio 
interactua en una trobada no planificada on 
l’escolta, el reflex i la praxis són inseparables.

Programa.cat

Canvia-la!
Fourhands Circus 

Un emprenedor  i una dona immigrant 
comencen una nova vida en un nou país. 
En una atmosfera surrealista i divertida, el 
teatre es fusiona amb el circ a través del 
teatre físic, trapezi, mà a mà i teles aèries. 

Circ · Teatre · 
50’
Tots públics

Sense text

 Vídeo     Dossier      Web

Programa.cat

La Guàrdia Reial
La Guàrdia Reial
Teatre · Intervenció · Humor

60’ 
Tots públics

Sense Text

 Vídeo     Dossier      Web

Wandering Orquestra
S.E. Produccions

Arriba el quintet de música clàssica pel 
fer el concert. Però no saben on han de 
tocar, arribaran a fer el concert? Ús d’espais 
públics, sorprenent, còmic. El públic és 
part activa de la història.

Teatre de carrer · Humor
60’
Tots públics

 Vídeo     Dossier      Web

La Guàrdia Reial surt per ampliar el seu 
servei a la humanitat. Allà on van, segue-
ixen amb la seva tasca de servei, protec-
ció i ajuda. És un espectacle que omplirà 
els carrers d’humor, sorpresa i elegància!

Programa.cat Programa.cat
CAT · CAS · EN · FR · IT

La gran família
Cia Fadunito

Una família molt vistosa que es veu d’una 
hora lluny! Una mare i els seus fills aniran 
a donar un tomb pel poble per veure la 
rua de carnaval i les disfresses de la gent. 
Aquesta família és molt gran!

Teatre · Participació · Animació

Tots els públics

  Vídeo         Dossier         

INTERVENCIÓ · C ARRER ITINERANT 

ESPECTACLES DE QUALITAT PER A 
LES VOSTRES PROGRAMACIONS

Sense Text
Programa.cat

http://www.circulant.cat
mailto:jordina%40circulant.cat?subject=
mailto:jordina%40circulant.cat?subject=
http://www.circulant.cat
https://www.facebook.com/ManagementCIRCulant/?fref=ts
https://twitter.com/CIRCulant
https://www.youtube.com/watch?v=1sQqTrFKsFM
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/Aqui-Empieza_Cia.CelsoyFrana.pdf
http://www.circulant.cat/ca/aqui-comenca-la-historia-cia-celso-y-frana/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bpUh32PeGqY
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/cia-estropicio_praxis_circulant.pdf
http://www.circulant.cat/ca/praxis-cia-estropicio/
https://vimeo.com/87726125
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/Dosier-Canviala_FourHandsCircus_CIRCULANT.pdf
http://www.circulant.cat/ca/canvia-la/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fP0hf_t2_yc
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/la_guardia_reial-cat_circulant.pdf
http://www.circulant.cat/ca/la-guadia-reial/
https://vimeo.com/51516915#at=0
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/2012/05/dossier_wandering_nou_catala-revisat.pdfonline.pdf
http://www.circulant.cat/the-wandering-orchestra/
https://www.youtube.com/watch?v=4ovE0tc7yl8&feature=youtu.be
http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/La-gran-fam%C3%ADlia-cat-circulant.pdf


Jordina Blanch           circulant            jordina@circulant.cat 616 50 44 10          

INSTAL·LACIÓ CARRER O INTERIOR

Sigues un artista!
CIRCulant, Circ en moviment  

Taller d ‘ experiències d’automaquillatge. Aquí no us 
maquillaran, us haureu de maquillar!  Facilitem les 
plantilles  i materials professionals . Espai agradable i estètic. 

Maquillatge · Fantasia · Pràctica
120 - 180 min Tots públics

 Vídeo     Dossier      Web

Artista a la pista!
CIRCulant, Circ en moviment

   Instal.lació dedicada al vestuari escènic. Taller d’experiències de 
disfressar-se. Vestuaris, complements, miralls i catifes com si fos 
un  camerino d’un teatre . Amb catifa vermella per photocall  i 
fer-vos fotos!

Vestuari · Creativitat · Pràtica 
120 - 180 min Tots públics

            Web

Circ a les golfes
Cia Los Herrerita 
Circ · Descoberta · Pràctica

120 - 180 min Tots públics

 Vídeo     Dossier      Web

Inflables temàtics
Ziga Zaga & Circulant

Conjunt d’elements inflables de gran dimensió, espectaculars, 
artístics, equip de so i música temàtica, xanquers i llançament de 
confetis. Tot per ambientar la festa i l’itinerari.

Inflables · Itinerant · Animació
120 minuts Tots públics

           Web

Una proposta lúdica, divertida i participativa adreçada a totes les 
edats i que té com a propòsit la descoberta de les diferents 
tècniques de circ. Amb música i estètic.

ESPECTACLES, INSTAL·LACIONS I TALLERS 
MÉS ENLLÀ DEL PROGRAMA.CAT
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