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Som gestió cultural.

producció, difusió i promoció de les arts de carrer i, 

especialment, del circ i l’humor.

Des de 2010, 

- Oferim activitats vinculades amb les arts de carrer a festivals, fires, festes majors, 
esdeveniments. Tallers, animacions itinerants, espectacles.

- Disposem d’espectacles de circ, humor, teatre, música per a programacions de sala 
per teatres i per esdeveniments culturals puntuals, anuals, patronals com fires i 
festivals.

- Trobem les propostes més adequades a les vostres necessitats, oferint la producció 
i organització d’esdeveniments i espectacles a la carta.

El circ és l’amalgama de moltes arts, i requereix 

l’esforç i la voluntat de superació constant. 

Els quatre pilars que deia Sebastià Gasch:

força, equilibri, gràcia i destresa.

I sobretot, aquesta actitud vital que encisa i enlluerna.



 

	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

PROPOSTES NADALENQUES 

 PER DINAMITZACIONS, PARCS, PROGRAMACIONS
 

QUÈ ÉS ?    
Un petit i pràctic catàleg d’activitats en forma d’animació, espectacle, instal·lació o taller 
amb  temàtica nadalenca i circense ideals per les vostres programacions de DINAMITZACIÓ
NADALENCA,  FIRES I PARCS DE NADAL.
És una tria especial pel cicle nadalenc. Comptem amb moltes més propostes. 

Cerques una animació per ambientar d’humor i Nadal els carrers comercials? Un taller de manua-
litats per infants original i artístic? Un espectacle amb nadales i humor que acabi fent cagar el tió? 
Un espectacle per la programació especial de nadal?

A CÀRREC DE
Des de CIRCULANT comptem amb una xarxa d’artistes, companyies i productores amb la que 
treballem a gust i a prop. Són especialistes en una tècnica presentada en forma d’espectacle, 
animació i/o tallers.  I nosaltres ens en cuidem de presentar-t’ho perquè ho coneguis i pugui ser 
un èxit. 

PROPOSTES
Espectacles, decoració temàtica, instal·lacions, tallers, animacions, música...
Les duracions i els preus poden variar en funció del temps que necessiteu i del volum de públic 
al que s’adrecen. Els preus que facilitem són orientatius i segons detalls us confirmarem. 
Pels tallers recomanem mínim dues hores. 

	



	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

ÍNDEX I TARIFES

ESPECTACLES 

1. Fem cagar el Tió!       800 € +IVA
 Fix. Humor, nadales i Tió     
2. Música itinerant               segons la banda /grup 
 La Banda Forània, Les Balkan Paradise Orchestra, 
 orquestrina nadalenca, ... 

INSTAL·LACIONS

3. Decoració temàtica de l’espai      
 Nadal, circ, màgia, Reis de l’Orient

4. Sigues un artista!        
 Espai d’automaquillatge

5. Artista a la pista 
 Espai de vestuari amb photocall 

6. Circ a les golfes 
 Espai de pràctica de circ 

ANIMACIONS

7. Mr. Loyal  amb cavallet                                                       A partir de 250 € + IVA 

8. Sereno amb cavallet            A partir de 250 € + IVA

9. Mosso circense xanquer     A partir de 250 € + IVA 
 Opció globoflèxia, malabars, malabars de foc

10.  Màgia d’aprop        A partir de 350 € + IVA 

TALLERS
   
11. Creació de mòbil decoratiu de trapezistes
12. Clauer vela de circ amb tècnica perles hamma
13. Creació de pilotes de malabars
14. Titella pallasso i Mr.Loyal articulat
15. Col·lecció de titelles de dit de circ
16. Punt de llibre amb temàtica de circ 
17. Tió pallasso amb envasos - reciclatge
18. Banderins de circ amb tampons d’envasos - reciclatge
19. Nassos de pallasso amb oueres - reciclatge
20. Postals nadalenques amb tècnica craft

segons dimensió, format 
Pressupost a mida

950 € + IVA  
Possibilitat de fer un format reduït

850 € + IVA  
Possibilitat de fer un format reduït

A partir de 850 € fins a 1.500 €  
Segons format

A partir de 450 € + IVA

3 hores i 2 talleristes



 

	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

PREU

800€ + IVA ANIMACIÓ: FEM CAGAR EL TIÓ!
TRADICIÓ I COMICITAT

ANIMACIÓ: FEM CAGAR EL TIÓ!     

EDATS: Totes les edats

DURADA: 35min. de nadales i animació + el temps per fer cagar el Tió 

A CÀRREC: Forani Teatre     

INTÈRPRETS: Arnau Colom i Enric Rovira

SINOPSI: Vinguts de comarques han preparat un MIX de nadal. Explicar-nos de quina coral 
venen, fer-nos un concert de nadales, recitar fragments de Els Pastorets i saber d’on ve el tió 
més vell. Prepareu-vos per tanta tradició junta!
Espectacle d’humor amb les tradicions nadalenques com a protagonistes.



 

	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

S E G O N S 

GRUP I BANDA
ITINERANTS - MUSICALS 

   NADALES, BALCÀNIQUES, CIRCENSES,...

ESPECTACLE:  BANDA I GRUP PER OMPLIR DE MÚSICA EL CICLE NADALENC

GRUPS I BANDES: Balkan Paradise Orchestra, La Banda Forània, MusiX, Saurí, La Coixinera...

DURADA:  75 - 90 minuts               

EDATS: Totes les edats                  

SO: Amb o sense equip de so

Balkan Paradise Orchestra

Fanfàrria femenina de 
música balcànica. Melodies 
frenètiques i ritmes trepidants 
per animar tota mena 
d’esdeveniments.

La Banda Forània 

Espectacle itinerant musical 
de carrer amb animació, 

participació del públic i música 
en directa



 

	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

DECORACIÓ DE L’ESPAI 

TEMÀTICA - EFIMER - INSTAL·LACIÓ

SERVEI: Oferim serveis d’aparadorisme, decoració i escenografia. Tematitzar carrers, 
espais, equipaments, carpes. Amb estructures, escenografia i atrezzo.  
La decoració pot contemplar espais que provoquin la interacció del visitant: fer-s’hi una foto en 
un photocall, posar-s’hi a sota, un element que es pugui tocar... 

MOTIU: Circense, nadalenc, màgia, altres.

ADREÇAT: Responsables de cultura i festes, promoció econòmica, comerciants, agents 
dinamitzadors, entitats organitzadores....

	

	

	

	

Presupost 
a mica



 

	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

TALLER – INSTAL.LACIÓ “SIGUES UN ARTISTA!”
ESPAI D’AUTOMAQUILLATGE 

TALLER:  TALLER DE D’AUTOMAQUILLATGE AMB PLANTILLES I MAQUILLATGE PROFESSIONAL
 
DURADA: 3 h             A CÀRREC: CIRCulant        EDATS: Totes les edats      EQUIP: 3 talleristes 

MOTIVACIÓ:  
Als nens i nenes els hi encanta maquillar-se i imaginar ser un nou personatge. A Sigues un 
Artista! facilitem les eines per a què els participants visquin una experiència en primera persona 
i esdevinguin els protagonistes del procés i el resultat. Un taller amb estètica molt cuidada i 
personalitzat. Aquí no et maquillaran, tu t’hauràs de maquillar!

FUNCIONAMENT: 
Taller de primeres experiències d'automaquillatge per petits i grans. 
1. Tria quin personatge vols ser. 
2. Seu davant d’un tocador com els professionals . 
3. Segueix les indicacions de com maquillar-te de la plantilla que has escollit i Sigues un Artista! 
4. Gaudeix el teu maquillatge. 

MÉS INFORMACIÓ

	 	
	 	

PREU 950€ 

+ IVA

http://www.circulant.cat/ca/sigues-un-artista-circulant/


 

	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

TALLER  “ARTISTA, A LA PISTA!”
 VESTUARI ARTÍSTIC AMB PHOTOCALL 

TALLER:  TALLER VESTUARI AMB DISFRESSES I COMPLEMENTS I PHOTOCALL FINAL
 
DURADA: 3 h     A CÀRREC: CIRCulant     EDATS: A partir de 2 anys fins 12        EQUIP: 3 talleristes 

MOTIVACIÓ:  
Als nens i nenes els hi encanta disfressar-se i imaginar ser un nou personatge. I a CIRCulant som 
especialistes en tallers relacionats amb les arts escèniques. A Artista a la pista! proposem un 
taller de creació de lliure elecció. Els nens acompanyats podran escollir un vestuari, uns comple-
ments i passejar-se per la catifa vermella i fer-se fotos.

FUNCIONAMENT: 
Taller d’experiències artístiques. Es trobaran penjadors amb vestuari de diferents talles, com-
plements com barrets, diademes, perruques, mocadors, collarets, sabates, espases, cinturons... 
per disfressar-se i fer-se una fotografia per a la posterioritat. 
El material no se’l poden endur. Es d’ús compartit. Capacitat per a 10 persones contínuament. 

MÉS INFORMACIÓ

	

	

	

PREU 850€ 

+ IVA

http://www.circulant.cat/ca/artista-a-la-pista-circulant/


 

	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

TALLER - INSTAL·LACIÓ -  CIRC A LES GOLFES 
Espai de pràctica de circ 

PREU de

850€  a 1.500€

+ IVA

TALLER:  DE PRÀCTICA DEL CIRC EN UN ESPAI ESTÈTIC I AMB PROFESSIONALS QUE 
T’ENSENYARAN I DINAMITZARAN.
 
MOTIU: Cicle de Nadal 17       DURADA: fins a 3 hores          EQUIP: de 3 a 5 talleristes

  COMPANYIA: Los Herrrerita                  EDATS: A partir de 3 anys 

MOTIVACIÓ:  Proposta lúdica i participativa per a tots els públics que té com a propòsit la desc-
oberta de les diferents tècniques de circ. De la mà d’artistes que també son formadors, podreu 
pujar sobre la bola d’equilibris i desplaçar-vos, provar de fer malabars amb anelles, pilotes o 
bitlles,  fer girar el plat o el diàbolo i pujar en un monocicle. Un taller de circ ambientat a les 
golfes d’una casa antiga que obre els participants al joc de la imaginació i la creativitat.

FUNCIONAMENT:
1. Observa i escolta la presentació que faran els artistes
2. Mou-te lliurement per l’espai. Provant i tornant al seu lloc el material usat.
3. Gaudeix de l’espai, la música, la parada de crispetes, els consells dels artistes
4. Practica la tenacitat i la superació. Als artistes tampoc els hi va sortir a la primera!

MÉS INFORMACIÓ

http://www.circulant.cat/ca/circ-a-les-golfes-los-herrerita/


 

	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

A partir de 

250€ + IVA
ANIMACIONS  

  MR. LOYAL – BENVINGUT AL CIRC!

ANIMACIÓ: El Mr. Loyal lliurà el seu look circense damunt del seu cavallet i ens convidarà a 
entrar dins del marc i emmarcar-nos!

A partir de 

250€ + IVA
ANIMACIONS   

          EL SERENO AMB CAVALLET

ANIMACIÓ:  El Sereno és un personatge d’una vida passada, simpàtic i proper que coneix les 
persones, els carrers, els fanals i les claus es passejarà i ens explicarà moltes coses! Hi ha famílies 
que els hi donen els xumets perquè els guardi per sempre!

COMPANYIA: Claret Clown        

DURADA:  90 -150 minuts       

EDATS: Tots els públics

FORMAT: Ambientar d’alegria un espai, 
itinerant, parla amb un megàfon. 

IDEES: En un parc infantil de Nadal, per 
dinamitzar cues com entrega de cartes 
als patges, zona comerç de proximitat...

COMPANYIA: Los Herrerita      

DURADA:  90 -150 minuts        

EDATS: Tots els públics         

FORMAT: Ambientar d’alegria un 
espai, itinerant, parla i interactua 
amb els infants i grans.



 

	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

A partir de 

250€ + IVA
   ANIMACIONS  

                XANQUER CIRCENSE 

ANIMACIÓ:  El mosso de pista, xanquer amb look circense, té un ampli repertori d’habilitats 
que entre elles la globoflèxia. Es passejarà regalant objectes efímers creats amb globoflèxia. 
També es pot acompanyar de més xanquers: cadascún oferint tècniques 
diferents: malabars de foc, etc... Conversa amb els qui es troba, sent comunicatiu i alegre. 

A partir de 

350€ + IVA
ANIMACIONS   

MÀGIA D’APROP

COMPANYIA: Forani Teatre      

DURADA:  90 -150 minuts      

EDATS: Tots els públics

FORMAT: Ambientar un espai, zones comer-
cials, cues per contemplar pessebres, entrega 
de cartes...  

ANIMACIÓ: L’art de la màgia capta la nos-
tra atenció i sorpresa i més si és en format 
proper i petit. Com a dinamització, en for-
mat de passes curts en un mateix espai o 
be, cada passi en un espai diferent. Amb 
professionals catalans amb projecció inter-
nacional com Txema Magic i Pau Sagalés.

*també possible en format d’espectacle.
Us informem de les condicions.

COMPANYIA: Txema Magic i Cia Pau Sagalés            

ADREÇAT: Tots els públics  

DURADA: passes de 15-20 minuts (fins a 
75 min)
     

FORMAT: Ambientar amb màgia un esdeve-
niment com una zona comercial, parc de nadal, 
amb màgia d’aprop per a tots els públics. 
 

 



 

	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

TALLER CONSTRUCCIÓ DE MÒBILS 
CIRCENSES  TRAPEZISTES 

TALLER: TALLER CONSTRUCCIÓ DE MÒBILS  CIRCENSES  TRAPEZISTES
 
DURADA: 3 h           

A CÀRREC: CIRCulant           

EDATS: A partir de 5 anys    

EQUIP:  2 ó 3 talleristes

MOTIVACIÓ:  Elaborar un element decoratiu atractiu per ambientar un espai de l’infant. Inspirat 
en els mòbils de l’artista Alexander Calder, a qui el circ el facinava.

FUNCIONAMENT: Es trobaran models de trapecistes ja fets o podran dibuixar el seu propi. 
Pintaran amb colors l’artista, el retallaran, donaran forma a l’alumini de com vulguin el mòbil. Li 
donarem un toc final, decoració amb tela, tires de gassa, roba vaporosa. 

	 	

PREU 450€ 

+ IVA

	



 

	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

TALLER DE CLAUER  VELA DE CIRC 
AMB PERLES HAMMA

TALLER: TALLER DE CLAUER  VELA DE CIRC AMB PERLES HAMMA
 
DURADA: 3 h       

A CÀRREC: CIRCulant 

EDATS: A partir de 5 anys 

EQUIP: 2 ó 3 talleristes
 
MOTIVACIÓ: Per a participants a qui els agradi entretenir-se més estona elaborant una 
manualitat. 20 minuts aproximadament.

FUNCIONAMENT: Es trobaran 3 models: Vela de circ, cara de pallasso i pilota. De nivells de 
dificultat diferent. Facilitarem la base, les perles, el model. Després planxarem i farem un forat 
per l’anella del clauer. Es un taller que hem dut a terme als casals artístics, però malauradament 
no disposem de material fotogràfic millor.

	
	

PREU 450€ 

+ IVA



 

	

PROPOSTA DE TALLERS ARTÍSTICS TEMÀTICA CIRC

PREU 450€ 

+ IVA
TALLER CONSTRUCCIÓ 

DE BOLES DE MALABARS 

TALLER: TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE BOLES DE MALABARS 

DURADA: 3 h       

A CÀRREC: CIRCulant 

EDATS: A partir de 3 anys 

EQUIP: 2 ó 3 talleristes 

MOTIVACIÓ: Elaborar un element que a més de ser passar una bona 
estona és un element propi dels artistes de circ. I podreu practicar durant les vacances!

FUNCIONAMENT:  Facilitarem tot el material i explicarem tot el procés per tal que els participants 
pugin fer d’1 a 3 boles de malabars. Globus, arròs i ampolla de plàstic a més dels materials de suport. 
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PREU 450€ 

+ IVA
TALLER DE TITELLA PALLASSO

I MR.LOYAL ARTICULAT

TALLER: TALLER DE TITELLA PALLASSO I MR. LOYAL ARTICULAT

DURADA: 3 h       

A CÀRREC: CIRCulant

EDATS: A partir de 3 anys 

EQUIP: 2 ó 3 talleristes 

MOTIVACIÓ:  Crearem un personatge de l’univers circ que es mourà facilitant que esdevingui un 
nou amic amb qui jugar.

FUNCIONAMENT:  Seran amb disseny de la dissenyadora gràfica Regina Puig, col·laboradora. 
Oferirem 2 models. Els personatges es pintaran, retallaran i es muntarà l’articulació. 
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PREU 450€ 

+ IVA
TALLER COL·LECCIÓ DE TITELLES 

DE DIT DE L’UNIVERS CIRC

TALLER: TALLER DE COL·LECCIÓ DE TITELLES DE DIT DE L’UNIVERS CIRC 

DURADA: 3 h       

A CÀRREC: CIRCulant 

EDATS: A partir de 3 anys 

EQUIP: 2 ó 3 talleristes

MOTIVACIÓ: Una col·lecció de personatges de l’univers del circ  per jugar  amb ells i crear 
històries.

FUNCIONAMENT: Els personatges ja estaran dibuixats, amb disseny de la dissenyadora gràfica 
Regina Puig. El taller consisteix en pintar, retallar i enganxar amb cada anella. La silicona serà 
manipulada només per talleristes.  
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PREU 450€ 

+ IVA
TALLER DE PUNT DE LLIBRE DE 

FORÇUT I MALABARISTA

TALLER: TALLER DE PUNT DE LLIBRE DE FORÇUT I MALABARISTA 

DURADA: 3 h       

A CÀRREC: CIRCulant 

EDATS: A partir de 3 anys 

EQUIP: 2 ó 3 talleristes 

MOTIVACIÓ:  Un element creatiu que alhora té un ús durant el curs. Per marcar contes i llibres.

FUNCIONAMENT: Els personatges ja estaran dibuixats. Dos models: el forçut i la malabaris-
ta amb disseny de la dissenyadora gràfica Regina Puig. El taller consisteix en pintar, retallar i 
plastificar i enganxar a la pinça de fusta.
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PREU 450€ 

+ IVA
TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’UN 

TIÓ AMB ENVASOS 

TALLER: TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’UN TIÓ AMB ENVASOS  

DURADA: 3 h       

A CÀRREC: Ecomagina 

EDATS: De 2 a 12 anys 

EQUIP: 2 ó 3 talleristes 

MOTIVACIÓ:  El taller el tenim dissenyat per fer joguines, i proposem adaptar-lo i oferir construir 
el nostre tió circense. A més de crear l’objecte nadalenc es pretén sensibilitzar sobre els residus 
que generem donant una nova possibilitat als envasos.

FUNCIONAMENT: Els participants es trobaran indicacions, propostes, personal de suport que  
l’acompanyarà i material: varietat d’envasos i materials auxiliars. Podran escollir la idea que 
vulguin i elaborar laseva joguina. Es podran endur les seves creacions. 
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PREU 450€ 

+ IVA
TALLER CREACIÓ DE BANDERINS DE CIRC 

AMB TAMPONS D’ENVASOS

TALLER: TALLER DE CREACIÓ DE BANDERINS DE CIRC AMB TAMPONS D’ENVASOS

DURADA: 3 h       

A CÀRREC: Talleret Craft 

EDATS: A partir de 2 anys 

EQUIP: 2 ó 3 talleristes 

COMBINACIÓ: Taller que es pot combinar amb el taller de nassos. Oferir els dos conjuntament.

MOTIVACIÓ:  Despertar la curiositat de nous objectes que podem crear i decorar amb materials  
creats per un altre ús. Reciclatge i creativitat. 

FUNCIONAMENT: Els banderins aniran decorant la garlanda que acompanyarà l’espai, o be, els 
participants se’ls podran endur. S’usarà pintura plàstica,  diversitat de taps i materials auxiliars.
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PREU 450€ 

+ IVA
TALLER NASSOS DE PALLASSO  

AMB OUERES

TALLER: TALLER DE NASSOS DE PALLASSO AMB OUERES 

DURADA: 3 h       

A CÀRREC: Talleret Craft    

EDATS: A partir de 2 anys  

EQUIP: 2 ó 3 talleristes 

COMBINACIÓ: Taller que es combina  amb el taller de banderins. Oferir els dos conjuntament.

MOTIVACIÓ: Elaborar un nas de pallasso pensant en el nostre estat d’ànim en aquest moment. 
Inspirat en el llibre Monstre de colors de l’Anna Llenas, el color del nas serà segons l’emoció que 
sentin. Reciclatge i creativitat.

FUNCIONAMENT: Amb pintura plàstica, pinzells, goma elàstic, i la presència del conte de 
El Monstre de colors, a més de trobar-se alguns exemples de nassos. Cada participant elaborarà 
i se’n durà el seu nas... 
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PREU 450€ 

+ IVA
TALLER POSTALS CREATIVES 

NADALENQUES AMB TÈCNICA CRAFT

TALLER: TALLER DE POSTALS CREATIVES NADALENQUES AMB TÈCNICA CRAFT 

DURADA: 3 h       

A CÀRREC: Talleret Craft    

EDATS: A partir de 7 anys 

EQUIP: 2 ó 3 talleristes 

MOTIVACIÓ: Crearem una postal de Nadal original, personalitzada, creativa i única. La tècni-
ca craft: combinant diferents papers, elements decoratius temàtics, cintes, botons, adhesius, 
materials naturals, etc... que podran aplicar-se retallant i enganxant-se, amb costura, etc... 
També es hi haurà propostes i dissenys relacionades amb el circ (vela de circ, equilibrista, 
malabarista...)

FUNCIONAMENT: Els participants es trobaran indicacions, propostes, personal de suport que  
l’acompanyarà i materials diversos i exemples. Tot el material se’l podran endur.

	


