Tornen per primer cop...

The Flamingo’s

Los Herrerita

Los Herrerita
La companyia de circ LOS HERRERITA està formada per tres membres ( Joan
Lluís Montero “Skate”,David Herrera i Marcel Aguilar ) i es va formar a mitjans
de l’any 2005 a la ciutat de Barcelona. La companyia es va donar a conèixer a
partir del 2006 amb l’espectacle “The Flamingo’s, tornen per primer cop…”dirigit
per Miner Montell (ex Los Galindos y Àticus-tilt).Els tres van coincidir a principis
dels 90 a l’ambient circense de Barcelona que va trobar recer a l’Ateneu Popular
de Nou Barris, espai de referència obligada per tot aquell que es dediqués al
circ a la ciutat.
Com la majoria d’artistes d’aquella generació la seva formació no va ser
estrictament acadèmica sinó autodidacta ( mitjançant cursos,tallers,intercanvis
i el mateix aprenentatge a l’hora de treballar).
A l’actualitat els tres segueixen
vinculats a l’Ateneu on donen
classes per a nens i nenes de 6 i
14 anys a l’Escola Infantil de Circ.
Aiximateix també estan vinculats
amb l’escola Rogelio Rivel i la
companyia Desastrosus Circus
amb qui realitzen tallers i difonen
les tècniques de circ arreu del
territori català.
A nivell individual aquests són els
treballs més rellevants de
cadascú:
Joan Lluis Montero “Skate”
Va actuar a la producció del Circ d’Hivern del Ateneu
Popular de Nou Barris titulada Celobert,ha col•laborat amb
les companyies Comediants i Farsants,va fundar la
companyia Los Herrera (embrió de Los Herrerita).A
principis del 2000 va realitza una gira per centre especials
de tota Espanya amb Pallassos Sense Fronteras,va estar
treballant 10 temporades en espectacles de carrer amb
Estampida Medieval i també participa a l’equip artístic de
l’espectacle Sons de Circ de l’Orquestra Simfònica del
Vallès.

David Herrera
Ha participat en obres i projectes artístics amb el
músic i director Carles Santos, amb el ballarícoreògraf Cesc Gelabert,el Centre dramàtic de
Vallès amb Pep Pla (Les aventures del Bon Soldat
Svejk) .Va fundar Los Herrera i col•labora
regularment amb Els Farsants,a passat per
diferents companyies Julailamas,Nikito
Nipongo,també va treballar 8 temporades en
espectacles de carrer amb Estampida Medieval.
Del 96 al 98 va anar al Japó per treballar com a
malabarista a “Parque Espanya” i “Tivoli Park”,al
2000 va fer gira per Espanya amb pallassos sense
Fronteres per centres especials. Es professor a
l’Escola de Circ Infantil de Nou Barris.
Marcel Aguilar
Va actuar en la producció del Circ d‘Hivern de
l’Ateneu Popular de Nou Barris titulada
Celobert i també en la coproducció de l’Ateneu
i el Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
titulada A Banda. Va formar part dels projectes
Los Julailamas i la Familia Jhonson-Pérez que
van actuar a diferents festivals. Forma part de
la companyia Els Farsants,també de l’equip
artístic de l’Orquestra Simfònica del Vallès a
l’espectacle Sons de Circ i a l’espectacle
MuCirc.És professor de l’Escola Infantil de Circ
de l’Ateneu Popular de Nou Barris.

Sipnosis
Per fi desprès de tota una vida duent el circ arreu del món The Flamingo’s
tornen per primer cop, ridículs, rancis, pasats de moda i de dubtós bon gust,
ells malgrat la seva experiència són incapaços de reconeixer on està el
veritable talent i no només això a sobre ho volen amagar.Acords i desacords
faran que sobre la marxa la funció no s’aturi i aquí no ha passat res,o si.
The Flamingo’s es un espectacle de CIRC per tota la familia,on els
malabars, l’humor i els monocicles són les eines dels
artistes per ficar-se el públic a la butxaca.

Necessitats técniques
Espai escénic dur, llis i no inclinat de 12x10 m.
Presa de corrent 2.000W/220V Cadires pel public
Vestidors per tres persones Ampolles d’aigua
En cas d’espectacle nocturn, llums a carrec de l’organitzacio
Entrade de una furgoneta fins l’espai escenic.

The Flamingo’s

Parking vigilat per la furgoneta.

DIRECTE LINKS
Dossier http://www.circulant.cat/wp-content/uploads/2016/03/Dossier-companyia.pdf
Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=gHyA6RLvUso&feature=youtu.be
Web http://www.circulant.cat/ca/the-flamingos-cia-los-herrerita-2/
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