Nota de premsa
El Dorado dóna el tret de sortida de la Temporada de Circ del
Centre Cultural Terrassa
L’equipament terrassenc acull dues funcions de l’espectacle El Dorado
del Bidó de Nou Barris, un muntatge de circ innovador i divertit i apte per
a tots els públics.
Per primer cop, el Centre Cultural ofereix una residència tècnica de circ
amb l’objectiu de donar suport a les noves propostes i divulgar els valors
del circ.
La Temporada de Circ Tardor 2013, que continua comptant amb la
col·laboració del BBVA, s’inicia aquest cap de setmana amb dues funcions de
El Dorado (dissabte 14 i diumenge 15 de setembre), una producció del Bidó de
Nou Barris. Seguidament, la companyia Psirc oferirà el seu espectacle
Acrometria (dissabte 28 de setembre) amb barreja de diverses tècniques de
circ. El diumenge 29 de setembre arriba a Terrassa l’espectacle Post-clàssic
de Tortell Poltrona, un dels pallassos precursors en la renovació d’aquest ofici i
un dels clowns amb més contundència artística del moment.
La temporada continua amb l’espectacle còmic i acrobàtic Entredos de la
companyia Capicua (diumenge 3 de novembre); amb l’espectacle de perxa
xinesa L’home que perdia els botons de Circ Pànic (diumenge 24 de
novembre); amb l’espectacle que combina música i clowns Do not disturb de
Vaivén Circo (diumenge 8 de desembre); i amb el 7è Circ de l’Any a càrrec de
l’Associació Tub d’Assaig 7.70 que, per tercer any consecutiu, presenten el seu
cabaret d’hivern (dissabte 28 i diumenge 29 de desembre).
El Dorado
El Dorado és un hotel habitat per uns personatges curiosos que reben la visita
d’un personatge desubicat que els farà trastocar tot el seu món. Enmig del no
res i en un ambient de road-movie, cinc personatges quedaran fascinats per la
presència d’un astronauta que sembla insinuar-los que una altra vida és
possible, una vida que els pot dur lluny de l’hotel on fins ara s’han afincat i on
s’han acostumat els uns als altres.
Sovint oblidem els desitjos i les emocions que ens mouen i ens deixem endur
per la inèrcia. Com en un conte, l’astronauta remourà els personatges de l’hotel
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i ens ensenyarà tot allò que amaguen enmig d’equilibris, portés acrobàtics,
perxa xinesa fixa i mòbil, cèrcol aeri, manipulació d’objectes o balls al so d’una
música hipnotitzant.
Bidó de Nou Barris
L’Ateneu Popular 9 Barris presenta un Circ d’Hivern, una producció de circ
inèdita, de qualitat i per a tots els públics. L’any passat va presentar El Dorado,
17è Circ d’Hivern, que va ser ideat i dirigit per Emiliano Sánchez Alessi (Circus
Klezmer, Cia ES, Cie. Du Bà…) i amb un equip artístic format pels artistes
Leticia Garcia, Eva Szwarcer, Fernando Melki, Juana Beltran, Jeremias
Faganel i el mateix Emiliano Sánchez Alessi, tots ells membres de companyies
i projectes tan reconeguts com Los 2 Play, Circus Klezmer o Call me Maria.
Col·laboració amb Associació Tub d’Assaig 7.70
La col·laboració entre el Centre Cultural Terrassa i l'Associació Tub d'Assaig
7.70 farà enguany un pas més.
Tot va començar ara fa dos anys quan l’equipament terrassenc va donar
cabuda a l’espectacle Circ de l'Any que aquesta associació de la ciutat
celebrava anualment coincidint amb les festes nadalenques.
Posteriorment, el Centre Cultural ha participat en els dos últims festivals de circ
que se celebren a la ciutat programant diversos espectacles de sala.
En aquesta nova temporada, l'Associació Tub d'Assaig intervé en el disseny i
en l’assessorament de la programació estable de circ del Centre Cultural per tal
que aquesta englobi la diversitat d'estils del món del circ, línia en la que
l'equipament ha especialitzat la seva programació familiar i per a tots el públics.
Les dades:
Circ: El Dorado
Companyia: Bidó de Nou Barris
Dia i hora:
Dissabte 14 de setembre a les 19h
Diumenge 15 de setembre a les 18h
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340
Preu: 9 €
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat
Telèfon: 902 180 677
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