Nota de premsa
Arriba a Terrassa l’espectacle “Entre pinces”, un combinat de
malabars, equilibris impossibles, funambulisme i música
Entre Pinces, un espectacle multidisciplinari que combina la música amb
les arts audiovisuals i les pròpies del circ, es podrà veure al Centre
Cultural Terrassa el diumenge 11 de novembre.
La companyia Solfasirc ofereix un espectacle on el públic podrà gaudir de l’art
del funambulisme, de la màgia del piano, del joc de malabars musicals i dels
equilibris sobre un monocicle gegant, en un combinat explosiu d’audiovisuals,
tecnologia, teatre i guitarra.
L’espectacle forma part de l’aposta per la línia de Circ i Màgia encetada
aquesta Temporada Tardor 2012 al Centre Cultural. Seguidament tindrà lloc
l’espectacle de màgia “La Asombrosa Historia de Mr. Snow” (9 de desembre) i
tancarà la Temporada, l’espectacle de circ “Circ de l’Any 360º” (29 i 30 de
desembre).
Solfasirc, la companyia
El col·lectiu Solfasirc és una plataforma creativa que investiga la fusió de
llenguatges escènics, però també una companyia de circ que vol compartir les
seves troballes amb el públic.
Neix de la necessitat manifesta de diferents artistes, encapçalats per Biel
Rosselló, per a fusionar en un sol espectacle les seves respectives disciplines
(música, audiovisuals i teatre), però amb un compromís final amb el món del
circ.
Tot i la joventut de la formació, han actuat en els principals teatres de l’escena
actual catalana (Auditori de Barcelona, Teatre Nacional, Gran Teatre del Liceu),
així com en festivals de circ i arts escèniques (Trapezi, Grec de Barcelona, la
Mostra de Teatre d’Igualada, Festes de la Mercè, Teatre de 9 Barris, la Bisbal
de l’Empordà, Emergent, Cerka’l, la Marató de l’espectacle...). També han
actuat en països com França, Itàlia i Andorra.
Entre Pinces, l’espectacle
L’espectacle comença quan el protagonista d’aquest muntatge es veu obligat a
vestir-se de la manera més inversemblant sobre el fil d’un estenedor, ja que els
seus convidats han arribat massa d’hora. Un cop arreglat i ben elegant,
decideix convertir al públic en l’orquestra, i ell convertir-se en el director.
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Nota de premsa
L’espectacle es basa en la simbiosi entre la música i l’escena per intentar que
la música, les arts del circ i les arts visuals parlin el mateix llenguatge i, així,
proporcionar un conjunt indissociable de totes les arts.
Durant l’espectacle es combinen diferents estils de música, des de clàssics
com Bach, Mozart, Beethoven i Vivaldi fins a composicions pròpies basades en
estils moderns com el funk, passant per alguns estàndards de jazz.
L’altre element clau de l’espectacle és el ritme, amb diferents números basats
en el rebot i on la participació del públic és clau.
“Entre Pinces” es va estrenar l’any 2009 a la Mostra d’Igualada (20a Fira de
Teatre Infantil i Juvenil), amb molt bona acollida per part del públic.
Les dades:
Circ: Entre Pinces
Data: diumenge 11 de novembre
Hora: 18h
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Egara, 340
Preu: 8 €
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat
Telèfon: 902 180 677
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