Espectacles per Sant Jordi
SALA O CARRER · ITINERANT O FIX

La Banda Forània i la Màquina de la Transformació
Cia Teatre Forani
Animació · Música · Participació
60 min
Tots públics

CAT · ESP
1.600€ + IVA

Dossier

Cia Traüt Espectacles
Narració teatral · Música
35 min (2 passes)
Tots públics

La Banda Forània vol in
 tentar transformar el Paco, el músic m
 és
innocent de la banda en el drac de Sant Jordi,tot i que no s’ha
n’acabarà de sortir... pot ser enlloc d’un drac es quedarà en
un ruc. De rosa, llibre i amor també n’hi haurà! Un espectacle
divertit, musical i teatral.  
Vídeo

Carroconte de Sant Jordi

CAT
1.400€ + IVA

Llegenda de Sant Jordi amb versió pròpia on apareixen els
personatges clàssics. Amb instruments tradicionals i estètica  
medieval. Amb carro, pensat per ser itinerant, amb parada i
actuació. També possible en format fix.

Web

Web

SALA O CARRER · FIX

ROJO

Sant Jordi

Cia ToniTon
Teatre · Animació · Humor
45 min
Tots públics

Cia Mireia Miracle
Clown · Gest · Participatiu · Visual · Poètic
CAT
1.100 € + IVA

55 min
Tots públics

Una versió diferent de la Llegenda de Sant Jordi. El drac no
morirà, el cavaller no aconseguirà el seu propòsit, el rei és
viudo i la princesa vol seguir soltera. Estrambòtics conflictes
d’interessos entre els personatges amb un divertit final i participació. Amb equip de so i tècnic inclòs. Format9 x 9 mts.
Dossier

Jordina Blanch

Premiat al Festival CIRCADA (Sevilla) i Premi Zirkòlika de circ de
Catalunya 2018 a Millor Companyia Emergent. Un espectacle
bonic, que transmet sensibilitat i comicitat alhora, pensant en
les fronteres i allò que ens dona esperança. L’espectacle inclou
un joc amb llibres.

Web

circulant

No text
1.500€ + IVA

Vídeo

jordina@circulant.cat

Dossier

616 50 44 10

Web

		

Espectacles per Sant Jordi
CARRER · FIX

Praxis

Cia Estropicio
Acrobàcies d’alta volada · Mà a mà · Banquines · Equilibris
30 min
Tots públics

Sense text
1.500€ + IVA

Dossier

Cia Yldor Llach
Circ · Equilibris i acrobàcies sobre bicicleta · Humor
35 - 40 min
Tots públics

Espectacle de portés acrobàtics, d’alta volada, atractiva per
tots públics i, especialment, pel públic jove. Han actuat en diversos festivals internacionals i a Catalunya als Premis Zirkolika
2016 i a les Festes de La Mercè 2018 entre altres. Introdueixen
en l’espectacle un número que es passen llibres.
Vídeo

Sobre Rodes

Sense Text
800 € + IVA

Un espectacle de carrer, de circ i bon humor, per a tots els
públics de gran qualitat tècnica. Una bicicleta artística, ballarina,
portora de piruetes i acrobàcies. Tot serà possible: poseu-vos
còmodes, gaudiu de l’espectacle, i prepareu-vos per a la gran final. Incorpora llibres en el seu espectacle en motiu de Sant Jordi.

Web

Vídeo

Web

TALLERS I INSTAL·LACIONS · ESPAIS INTERIORS O CARRER

Sigues un Artista! - Instal·lació de Maquillatge

Artista a la Pista! - Instal·lació de vestuari escènic

Cia Circulant
Pràctica · Familiar · Taller · Instal·lació
120 - 180 min
Tots públics

Cia Circulant
Pràctica · Familiar · Instal·lació · Taller

Sense Text
950 € + IVA

120 - 180 min
Tots públics

Èxit allà on anem! Taller d’experiències d’automaquillatge. Aquí
no us maquillaran, us haureu de maquillar! Amb plantilles de Sant
Jordi especials (princesa, cavaller, rosa) a més de moltes altres del
món de la fantasia, el circ, els animals... Facilitem les plantilles i
materials professionals. Espai agradable i estètic.
Vídeo

Jordina Blanch

Dossier

Una instal·lació activa dedicada al vestuari escènic. Una experiència per disfressar-se com si fossis al camerino d’un teatre.
A més, podràs fer-te una foto a la catifa vermella com els artistes
professionals en el photocall del circ! Amb més de 45 vestuaris
diferents. Disposem de vestuaris de cavallers, princeses i dracs.

Web

circulant

Sense text
950€ + IVA

Web

jordina@circulant.cat

616 50 44 10

		

