Activitats per a escoles

L'escola al Circ Bover!
(visita escolar)

El Circ Bover vos ofereix visitar l'únic circ de Mallorca
i participar en una activitat diferent:

"Descobreix el Circ"

"Del 2013 al 2016 el Circ Bover ha rebut a 129 escoles de tota Mallorca i
més de 9500 alumnes! Reserveu la vostra data i no perdeu la
oportunitat de gaudir d'un dia del millor circ!"
"Descobreix el Circ" és una proposta original i
entretinguda que convida a endinsar-se al món
del circ, per conèixer els detalls més importants
de la seva història i els seus secrets.
L'activitat consta d'una primera part d'animació
a l'exterior, i una segona on els alumnes veuran
l' espectacle "Descobreix el Circ" dins la carpa:
Aquest espectacle explica la Història del Circ en
clau d’humor i combina tendències de la disciplina circense, clàssiques i contemporànies, amb
música en directe i ombres xineses.

Dirigit a alumnes d' Educació Infantil i Primària
Quan: De dilluns a divendres,
els mesos de març i abril de 2017
Duració de l'activitat: de 10 a 13h
On: Es Centre de Circ, a Sineu (C/Son Sabater 36,
Carretera Inca/Sineu davant benzinera). Fàcil accés amb
autobús. 12 minuts caminant des de l'estació de tren.
Preu: 6,5 € per alumne (màxim 210, no hi ha mínim)
*Abans de l'activitat se farà entrega d'una guia
didàctica per treballar a classe.

LA VISITA INCLOU: ANIMACIÓ DE CIRC + ESPECTACLE QUE EXPLICA LA HISTÒRIA DEL CIRC:
“DESCOBREIX EL CIRC” DINS LA CARPA (La companyia disposa d'alternativa en cas de pluja)
10:00h

Arribada al Circ Bover

10:20h

Animació a l'exterior

11:00h

Berenar

11:45h

L'espectacle a la carpa

Descobreix el Circ
El Circ Bover és la primera companyia de circ
professional de les Illes Balears, amb més d’11
anys de trajectòria. I un centre de programació
propi, anomenat Es Centre de Circ a Sineu.

Informació i reserves:
627 016 796
cristina@circbover.com

www.circbover.com

Activitats per a escoles

El Circ Bover a l’escola!
(activitats al centre)

El Circ Bover també vos ofereix la possibilitat de gaudir dels
millors espectacles de la companyia al vostre centre:

La Biblio-mòbil del Circ Bover

(60 min)
Un carromat en forma de biblioteca mòbil arriba a l'escola
amb una llibreria atapeïda de llibres i un entranyable
personatge que endinsarà als nins i nines en un món de
fantasia i coneixement. Hi hauran conta-contes, tallers de
lectura i activitats didàctiques per a desenvolupar la creativitat i la imaginació dels infants. Tot amb una posada en
escena completament original i espectacular, amb les
característiques pròpies de Circ Bover.
Espectacle i conta-contes. Aquest any les activitats
aniran dedicades a la difusió de l' obra de Ramón Llull!

Dimoniarrus

(45 min)
La història d'en Joan, un home de negocis, que va fer
tantes filigranes amb els doblers, que no li va quedar altre
que vendre la seva ànima al mateix Dimoni. A "Dimoniarrus", coneixerem en Joan, el Dimoni, un personatge
gegantí de més 5 metres d'alçada, i el seu fill "Bollet",
segons ell, el més malvat i terrorífic dels seus deixebles.
Espectacle basat en les "Rondalles Mallorquines",
d'Antoni M. Alcover, interpretat a través del llenguatge
del pallasso.

Bambú-circ

(90 min)
El Circ Bover convida a participar a nins i nines de totes
les edats a un circuit de tallers de circ amb diferents
elements fabricats amb bambú: zancos, funambulisme, 4
estructures d'aèris amb teles, rulo, pal xinès i malabars, i
amés un seguit de jocs d'habilitats amb peces fetes
també de bambú. Uns tallers i jocs únics, molt divertits i
en els que els nins i nines podran participar i aprendre les
diferents disciplines de les arts del circ. Una oportunitat
única per descobrir el Món del Circ i treure l'artista que
dus a dins!
Tallers de circ i jocs d'habilitats del Circ Bover amb
bambú!

NOVETAT

Es Cirquet

(de 3 a 6 funcions de 15 min)
Nou espectacle de micro-circ, dins una petita carpa de
circ de 5 metres de diàmetre amb capacitat per a 60
alumnes. A "Es Cirquet" es veuran números de màgia,
malabars, clown i experiments. Se'n destaca la proximitat
amb el públic, que gaudirà d'un espectacle de petit
format, ric en varietat de números de circ. Un espectacle
minuciós i ple de màgia, que deixarà als infants
al·lucinats!
El Circ Bover proposa realitzar de 3 a 6 funcions de "Es
Cirquet" en un dia. 60/65 nins per funció.

Biblio-mòbil

Dimoniarrus

NOVETAT

Dirigit a alumnes d' Educació Infantil, Primària
i Secundària
Quan: Tot l’any
On: Al centre educatiu
Preu: BIBLIO-MÒBIL: 4 € per infant
DIMONIARRUS: 4 € per infant
ES CIRQUET: 5 € per infant
BAMBÚ-CIRC: 6 € per infant
(amb un mínim de 150 alumnes)

(Preus estipulats per reserves d'un mínim de 200
alumnes. Per un nombre inferior a consultar.)

El Circ Bover és la primera companyia de circ
professional de les Illes Balears, amb més d’11
anys de trajectòria. I un centre de programació
propi, anomenat Es Centre de Circ a Sineu.

Es Cirquet

Informació i reserves:
627 016 796
cristina@circbover.com

Bambú-circ

www.circbover.com

