SINOPSI
“Vincles”, una producció especial del Circ Bover
per la celebració de la primera dècada de la
companyia.
A partir d’un senzill element, canyes de bambú,
es construeix un espectacle amb l’objectiu
transmetre l’elegància i la tècnica de les arts
circenses, a través d’un muntatge totalment
diferent, i sense precedents. Els elements
escènics primaris es transformen, junt a les
emocions, i entre elles sorgeixen diferents
números de circ contemporani. Es mostra que
partint de d’allò essencial, d’elements senzills,
s’arriba a la sofisticació i a la qualitat artística i
tècnica extrema.
Per celebrar el 10è aniversari, el Circ Bover,
presenta el seu projecte més ambiciós, “VINCLES”,
que compta amb un equip artístic amb una
llarga trajectòria i experiència en l’àmbit del circ
contemporani. Tot amb la finalitat de crear un
espectacle totalment innovador, però fidel a les
característiques essencials de la companyia: la
recerca de nous llenguatges, la qualitat artística i
tècnica, la senzillesa i adaptabilitat, la música en
directe, la proximitat amb el públic i la simpatia.

DURADA
45 Minuts

IDIOMES
Sense text

FITXA ARTÍSTICA
Títol
“VINCLES”
Repartiment
Maëlys Rousseau
Arce López
Gràcia Moragues
Mateu Canyelles

EQUIP DE
CREACIÓ
Idea original
Tià Jordà
Direcció i dramatúrgia
Pau Bachero
Escenografía
Pau Caracuel
Vestuari
Steffi Knabe
Disseny d’il•luminació i tècnic
Pau Caracuel
Fotografia
Circ Bover
Producció
Circ Bover

SO
4 monitors
Taula 4 canals
Cablejat cànon

FITXA TÈCNICA
Llum
Llums de carrer. En el cas de funció nocturna es
precisarà il•luminació mínima de:
21 canals de dimmer
Taula de llums programable
-14 focus PAR 64 CP 62 (nº5)
-2 focus PC 2KW
-8 focus PC 1 KW (x 4 pales)
-2 panorama 500W
-6 suports terra focus
Torre elevadora. Altura nominal 6,4 m,
amb barra per 6 focus, càrrega màxima 225 kg

ESPAI ESCÈNIC
Pla i a nivell, de 13m x 13m mínim.
Espai disponible 2 hores abans de l’actuació.
Accés amb la furgoneta fins al lloc de l’actuació.
Altres necessitats
a càrrec del programador
Camerinos per a 4 persones
Si les actuacions són consecutives i en el
mateix lloc, poder deixar el vestuari, l’atrezzo i
l’escenografia per a la següent funció.
En cas de pernoctació poder deixar la furgoneta
amb seguretat.

MOVE AWARDS
2016
Millor espectacle
visual d’Europa

ZIRKÒLIKA
2016

Millor espectacle
per votació popular

FETEN
2016

Millor espectacle
de carrer

ATAPIB
2016

Millor espectacle

ESPECTÁCULOS
“Ca nostra”				08/08/2005
Autor: Circ Bover. Director: Circ Bover.
Local: Carpa Circ Bover. Sineu.

COMPANYIA
CIRC BOVER RESPONSABLE DEL
DESENVOLUPAMENT DE LES ARTS
CIRCENSES A BALEARS
El Circ Bover és una companyia de circ
professional que el 2005 va emprendre la
iniciativa de difondre les arts circenses a les Illes
Balears, fins llavors una tradició inexistent.
Des d’un primer moment va tenir el suport del
sector cultural i del públic de les Illes Balears,
que segueix amb simpatia i il·lusió, cada estrena
o activitat que realitza la companyia. Ara, un
cop adquirit el nom i reconeixement en el
territori propi, va aconseguint cada vegada més
presència a l’exterior, tant a nivell nacional com
internacional.
La companyia produeix espectacles de creació
pròpia, de circ modern, que combina amb les
últimes tendències de circ contemporani, amb
música en directe, teatre i dansa.

“Xalestia”				08/07/2006
Autor: Circ Bover. Director: Victor Stivelman.
Local: Carpa Circ Bover. Lloret.
“Satrup”				29/09/2007
Autor: Tià Jordà. Director: David Gol.
Local: Carpa Circ Bover. Fira de teatre de Manacor.

“Cabaret de nadal”			25/12/2008
Autor: Marta Barceló. Director: Biel Jordà.
Local: Carpa Circ Bover. Parc de la Mar. Palma

“Descobreix el circ”			21/05/2009
Autor: Tià Jordà. Director: David Gol.
Local: Festival “Umore Azoka”. Leioa. Vizcaya.
“Sineterra”				30/03/2010
Autor: Biel Jordà. Director: Biel Jordà.
Local: Festival Iberoamericano de Bogotá. Colombia.
“Maresia”				23/12/2010
Autor: Tià jordà. Director: Tià jordà.
Local: Carpa Circ Bover. Parc de la Mar. Palma
“Mala-bar” 			08/10/2011
Autor: Circ Bover. Director: Tià Jordà.
Local: Fira de teatre infantil i juvenil de les illes balears.
Vilafranca. Mallorca.
“Cabaret de nadal II”		23/12/2011
Autor: Circ Bover. Director: Tià Jordà.
Local: Carpa Circ Bover. Parc de la mar. Palma.

“Circ transhumant”			22/12/2012

El Circ Bover disposa d’un centre de programació Autor: Tià Jordà. Director: Pau Bachero.
Local: Fira de teatre infantil i juvenil de les illes balears.
propi anomenat, “Es Centre de Circ”, a Sineu
Vilafranca. Mallorca.
(Mallorca) amb artistes residents i una escola de
circ. Així mateix, la companyia és l’ambaixadora de “Cabaret del circ bover”		 03/01/2014
Autor y director: Tià Jordà.
Pallassos Sense Fronteres a les Illes Balears des
Local: Teatre Espanya. Santa Eulàlia des Riu. Eivissa
de l’any 2007.
Payasos sin fronteras en las islas baleares
desde el año 2007.
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