"El Circ Bover rep cada any 45 escoles de tota Mallorca
i més de 3500 alumnes! Reserveu la vostra data i no perdeu la oportunitat
de gaudir d'un dia del millor circ!"

2018

El Circ Bover és la primera companyia de circ
professional de les Illes Balears, amb més de 12
anys de trajectòria. I un centre de programació
propi, anomenat Es Centre de Circ a Sineu.

La Biblio-mòbil del Circ Bover (60 min)

La Bibliomòbil, un carro en forma de biblioteca mòbil arriba a
l’escola amb una llibreria atapeïda de llibres i dos entranyables
personatges, que endinsaran als nins i nines en un món de
fantasia i coneixement. L’espectacle representa dos enamorats
dels llibres que viatgen en un vell quadricicle i que tenen la
missió de traspassar l’amor per la lectura als més petits, donat
que els llibres, amb el pas del temps, han començat a desaparèixer en favor de les noves tecnologies. Durant l’espectacle,
els personatges demanaran la participació dels nins i nines del
públic per contar les 5 faules que composen l’espectacle. La
Bibliomòbil, tracta de desenvolupar la creativitat i la imaginació dels infants, i de fomentar l’interès per la lectura, tot amb
una posada en escena completament original i captivadora.
Espectacle de teatre, dedicat a la difusió de l' obra de Ramón
Llull!

Bambú-Circ (60 min)

Circuit de tallers de circ amb diferents elements fabricats
totalment amb bambú! El Circ Bover – Boverins, 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. Uns tallers 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!

Combinat de Circ

(60 min)
Aquest nou espectacle de varietats del Circ Bover - Boverins,
compta amb un estrambòtic mestre de cerimònies, fil conductor de l'espectacle on es donen cita els millors artistes de circ
de Mallorca, que ens delitaran amb números de circ de
diferents disciplines: acrobàcies aèries, malabars, equilibris, i
pallasso, tots d'una gran qualitat artística i tècnica, i que destaquen per la seva espectacularitat. L’humor, el risc i el circ
modern es trobaran en aquest gran espectacle, que deixarà a
més d’un amb la boca oberta.
Nou! Combinat de Circ, espectacle amb una gran varietat de
disciplines de circ!

Es Cirquet

(de 3 a 6 funcions de 25 min)
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 la realització de 3 a 6 funcions de "Es
Cirquet" durant un dia, per 60 - 65 nins per funció.

Dirigit a alumnes d' Educació Infantil,
Primària i Secundaria
Quan i on: Durant tot l'any, al centre educatiu
Preu: BIBLIOMÒBIL: 4 € per infant*
COMBINAT DE CIRC: 5 € 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.
Llevat dels tallers que el mínim serien 150 alumnes. Per un nombre inferior a consultar.)
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