presenta:

INESPERATS

Street Theater

UN ESPECTACLE MÚSICO-TEATRAL ITINERANT i
PARTICIPATIU. SENSE TEXT i PER TOTS ELS PÚBLICS.
LA MÚSICA ALEGRE, Mediterrània, Balcànica i
CIRCENS: PRESENTADA AMB HUMOR i Coreografies
és l’ESPERIT DEL SHOW.

fem participar al públic, convertint-lo en Protagonista de l’espectacle

6 CLOWNS que us farem passar una ESTONA d’allò més divertida!

Us acompanyarem per places, carrers, festes i escenaris !

Naixem el 2006 en el marc de la fira de circ Trapezi de Reus
al llarg d’aquests anys hem recorregut moltes FESTES I POBLES de Catalunya i molts festivals Tant nacionals com internacionals:
festival de artes escénicas (SALAMANCA), Festival d’Art de Rue (sion–Suiza), Fira Mediterrània (manresa), Feria Europea de Artes Escénicas FETEN (Gijon), festival Circ Cric (Santa Maria de Palau Tordera);
Festus, Festival d’arts al carrer (Torelló), festival Itineranta (Pontevedra), Mostra de Titelles (Gavà), FIT-Festival Iberoamericano de Teatro (Cádiz) Festa de la Primavera (Girona), la BRessola (Perpinyà
- França), Mercat de Música Viva (Vic), “L’ 1,2,3 del Pallasso” Festival de Circ (Tiana), Setmana del Pallasso (Castellar del Vallés), Fira de Titelles (Lleida), Puppets occupy Street festival (Craiova-Rumania)…

LA BANDA
Ferran arasa. Trombó
Arnau Bonet. Saxo soprà
Sandra Borrell: Veu i objectes
Enrique ordax: saxo baríton
Enric Rovira: Banjo i veu
Jordi torrents: Percussió

Direcció:

Juan carlos muñoz navarro
Composició musical:

ROVIRART
Producció:

ROVIRART Y RITUALEGRIA

EL DIRECTOR
Juan Carlos Muñoz Navarro
S'especialitza en Clown Gestual, és fundador de la marca i porta més de 25 anys exposant les seves obres arreu del món, rebent
destacats premis tant per les seves actuacions com per les seves direccions a diferents companyies a nivell mundial. Juan Carlos
va ser part del Cirque du Soleil, en l’espectacle Tòtem en l'any 2014. Ara està de nou a Barcelona a punt per presentar les seves
creacions més recents.
Premis:
• Premi a la trajectòria: 22 anys de carrera en clown gestual / còmic físic i 13 anys com a director de comèdia física (Moscou)
• Emblemàtic pallasso català Tortell Poltrona premia: Millor actor i director de comèdia física i clown gestual (Espanya)
• Actuacions i shows amb mestres del teatre "Licedei" (Sant Petersburg)
• Teatre: Millor actor còmic categoria alta (Ucraïna)
• Circ tradicional: Actor i director còmic (Ucraïna)
• Premi per Art Division: Còmic físic revelació 2017 (Ucraïna)
• Premi Totò: Circ tradicional (Festival Figueres) (Espanya)

EL PRODUCTOR i compositor
Rovirart
És un artista polifacètic: compositor, escenògraf, productor creatiu i actor.
La seva voluntat és comunicar valors i emocions de forma senzilla i directa que connectin amb l'espectador. Aquest fet l'ha portat
a experimentar amb el so, la plàstica, la llum i el moviment convertint-lo en un creador complet i multidisciplinari.
Després de més de 15 anys actuant per Catalunya, Espanya i Europa amb els espectacles de titelles i música en directe que
dissenyava i creava al costat de la cia. Forani Teatre (Nominats als Premis Butaca'12 per l'obra: Pau. La vida de Pau Casals). El
2018 crea la companyia internacional Ritualegria - Street Theater amb qui evoluciona el concepte del titella, redimensionant-lo i
dotant-lo de llum pròpia.
A més dels seus projectes personals realitza encàrrecs per a altres companyies i entitats com: Capgrossos d'Albinyana (2013),
reconstrucció de l'escenografia del Ballet l'Baccanhale dissenyada per Dalí el 1939 i realitzada per Coco Chanel i Apel·les Fenosa
per la Fundació Apel·les Fenosa (2017), Festival Estiu Clown de Baltabarin Productions i Zirkolika (2018), Acte inaugural de la
Festa Major d'Albinyana (2018), "Show especial" pel parc aquàtic Aqualeon (2019)






Contacta AMB NOSALTRES I VENIM VOLANT!


CONTACTA AMB NOSALTRES I
Escriu-nosVENIM
a: ritualegria@gmail.com
VOLANT!

o truca’ns al: 626728930

ESCRIU-NOS A:
jordina@circulant.cat

MÉS Informació
a: www.ritualegria.com
O TRUCA’NS
AL:
616 504 410

INFORMACIÓ:
Segueix-NosMÉS
a Instagram:
@ labandaforania
www.circulant.cat

@ ritualegria
@ rovirartoficial
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