ARTISTA A LA PISTA!
Instal·lació de vestuari teatral

Una producció de CIRCulant, Circ en Moviment

INSTAL·LACIÓ ACTIVA:
És una instal·lació activa dedicada al vestuari escènic per gaudir
de manera amable, guiada i en companyia de l’experiència de
disfressar-se.
Els mateixos participants són els veritables protagonistes. Una
experiència de disfressar-se com si fossis al camerino d’un
teatre i podràs fer-te una foto a la catifa vermella com els artistes
professionals!

INSTAL·LACIÓ PER COMPARTIR I REPETIR:
Una instal·lació per gaudir en família, estèticament cuidada i
agradable. Durant la nostra estada, podran venir més d’una
ocasió i escollir models diferents.

INSTAL·LACIÓ FESTIVA:
A CIRCulant, hem volgut crear una activitat al voltant del vestuari
que fos més original, creativa i convivencial.

INSTAL·LACIÓ ARTÍSTICA:
Vestuari variat (diverses talles, vestuari creatiu per fer-te’l al teu
gust i vestuaris ja creats - circenses, teatrals i de professions),
complements, miralls i catifa vermella per photocall i fer-se fotos.
Els talleristes orientem i dinamitzem en tot moment.

SINOPSI

FITXA TÈCNICA:

Senzill i fàcil, segueix els passos:

Gènere: Instal·lació · Taller
Públic: Tots els públics
Durada: La contractació inclou fins a 180 minuts.
Mida: Espai ideal 7 m x 7 m.
Adaptem la instal·lació a altres dimensions (ja sigui
diferents mides com a espais allargats)
Format: Interior · Exterior
Muntatge: 2 hores

1. A l’entrada t’expliquem la instal·lació. 2. Busca les disfresses i complements
què més t’agradin.

Desmuntatge: 1 hora
Personal: 3 persones de la companyia
Per altres formats demana’ns informació.

FITXA ARTÍSTICA:
Idea original i producció: CIRCulant, Circ en Moviment
Construcció de materials: Matèria Impar
Disseny gràfic: Anna Blanch

3. Prova’t el vestuari que has triat.

4. Fes-te una foto!

Estrena: Maig del 2018 a Cerdanyola del Vallès

DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS:
- Vestuari variat (diverses talles).
- Complements: collarets, boas, espases, escuts, nassos...
- Màscares.
- Miralls.
- Catifes.
- Bancs i estanteries.
- Catifa vermella i un photocall il·luminat.

NECESSITATS TÈCNIQUES:
- Punt de corrent (no és imprescindible).
- En cas de més d’un dia, la possibilitat d’un magatzem proper
per muntatge i desmuntatge diari, o en cas
de ser espai tancat, de no desmuntatge diari.
- Accedir a l’espai amb vehicle per descàrrega i càrrega.
- Aparcament per a una furgoneta durant l’estada.

BOOKING I INFORMACIÓ:
Jordina Blanch · Circulant, Circ en Moviment
616 504 410 · jordina@circulant.cat

