


Tres artistes reconeguts mundialment i amb una àmplia trajectòria treballant
junts, arriben amb il·lusió a Catalunya per a realitzar els seus espectaculars
números circenses que demostren el seu talent i experiència…tot i que… de
vegades, sorgeixen alguns “entrebancs” a l’hora de realitzar “el més difícil
encara”... i no els hi surt tan perfecte com ells pretenien… Però l’esperit d’unió ,
els ànims i la motivació, faran que aconsegueixin acabar l’espectacle i aprofitar
per celebrar, un cop més, l’alegria d’estar vives!

L’Igor es distingeix per la seva elegància, és una persona seriosa i es queixa per
tot, sovint s’enfada o es queda molest perquè vol que surti tot perfecte. També li
agrada molt aixafar la guitarra als seus companys, en especial al “Piquitxitu”. La
Rosa Roseta és presumida i “coqueta” de mena. És molt perfeccionista i exigent:
sempre vol que tot estigui endreçat i al seu lloc, però ella mateixa és una mica
“desastre” i ho fa pagar amb els seus companys. El “Piquitxitu” és una persona
juganera, li agrada fer bromes als seus companys i sempre està content. Viu en el
seu món d’alegria, i li encanta la seva feina.

Es tracta d’un espectacle fresc, alegre i entretingut, carregat de bona música, i
sobretot amb varietat de números d’alta qualitat tècnica: monocicles, acrobàcia
dinàmica en trio, rola bola en duet, malabars, mini-trapezi giratori, manipulació
d’objectes i molt d’humor!És també un espectacle on el públic juga un paper
important degut a la seva interacció i presència; un cóctel per a gaudir-lo al
màxim en tots i cadascún dels seus moments.
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FITXA ARTÍSTICA

Idea original: Antonio Correa i Rosa Peláez

Direcció : Ignasi Gil (Creador de les cias “ Àticus” i “Elegants”)

Música: diferents autors

 Vestuari i Atrezzo: Maria Palau, Antonio Correa i Rosa Peláez 

Estructures: Joan Josep Sebastià “Lagarto” (Especialista en estructures de circ), i Alan
Alanito 

FITXA TÈCNICA

 * DURADA DE L’ESPECTACLE: 55 minuts

 * ESPAI: l’espai esc nic ha de ser PLA, net i amb les següents mesures: 7m llarg x 6m
ample x 4m alt. És important limitar l’espai escènic durant el muntatge i
desmuntatge (per exemple amb tanques). Espectacle ideal para realitzar a peu de
públic, en cas d’haver escenari haurà de cobrir las mesures a dalt descrites, ser
estable (donat que es realitzen acrobàcies, impactes, monocicle, etc) I amb escala,
per a qui pugui accedir el públic en determinats moments de l’espectacle. 

* MUNTATGE: Es necessiten 3 hores per a posar a punt l’escenografia i començar el
show. 

* DESMUNTAGE: 2 hores. 

* ACCÉS: el vehicle ha de poder accedir al mateix lloc d’actuació , per a poder
realitzar la càrrega i descàrrega del material.
 
* SO i LLUM: Equip de so amb una PA equivalent a l’espai si l’assistència
estimada
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