Nota de premsa
Tub d’Assaig torna al Centre Cultural Terrassa amb el 7è Circ
de l’Any
Per tercer any consecutiu, l’Associació Tub d’Assaig 7.70 presenta el seu
espectacle de cabaret d’hivern amb una proposta creativa i diferent
dirigida a tots els públics que combina diverses especialitats de circ:
clown, malabars, acrobàcies i aeris.
En la darrera edició dels premis Zirkólika, aquesta associació terrassenca
va guanyar el premi per la “perseverança a tirar endavant projectes de
circ a Terrassa”.
La Temporada de Circ Primavera 2014, amb la col·laboració del BBVA,
començarà el proper 4 de gener amb l’espectacle còmic Boomer dins el
Festival Dames Màgiques. Seguirà amb els espectacles La Meute, el 23 de
febrer; Capas, el 23 de març; Rien a dire, el 6 d’abril; Indomador, el 18 de
maig.
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.

7è Circ de l’any: Bah!
El misteri és allò més bell que se’ns ha donat sentir. És la sensació
fonamental, el bresol de l’art i la ciència. Qui no coneix aquesta sensació, no
pot sorprendre’s ni meravellar-se, està mort. Els seus ulls s’han apagat. A
través de la màgia del circ desafiarem la monotonia i l’avorriment per
redescobrir l’apassionant món de la imaginació i la creativitat
Tub d’Assaig 7.70
L’associació sociocultural de circ, Tub d’Assaig 7.70, neix al setembre del 2007
gràcies al retrobament d’artistes circenses de Terrassa i d’arreu. Circ Pistolet,
Rucs Rics, Filigranes i Trio de corda són les companyies de circ que es van
unir per crear aquest nou col·lectiu que es va fixar l’objectiu de cobrir la
necessitat d’un espai de circ a la ciutat, on poder desenvolupar les tècniques
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Nota de premsa
de circ des de les vessants artística, pedagògica i social, com també impulsar
el circ com una eina de transformació sociocultural.
Durant els anys 2007 i 2008 van crear diferents companyies de circ i de clown a
partir de les quals van desenvolupar diferents espectacles que van presentar
arreu dels països catalans i de l’Estat Espanyol.
Actualment, disposen d’un local destinat a la pràctica dels circ i compta amb
una setantena d’usuaris habituals, entre joves amateurs, tècnics de
l’espectacle, ballarins, escenògrafs i artistes professionals.
Les activitats principals que desenvolupa l’associació són: gestió de l’espai
d’assaig per les diferents companyies i membres residents (Cia. Filigranes, Cia.
Balusca i Circ Pistolet); formació base per a joves, d’edats compreses entre 15 i
30 anys, i tallers infantils-familiars per a escoles, esplais i centres cívics amb un
petit espectacle d’exhibició; cursos i “stages” de perfeccionament i
especialització per a professionals del circ i, per últim, creació i organització
d’esdeveniments culturals com: Cabaret de Primavera- Modernista; Cabaret
d’Estiu- Festa Major; Festival de Circ de Terrassa; Laboratori de Tardor i Circ
d’hivern. Des de 2009 organitzen el Festival Anual de Circ de Terrassa.
Les dades:
Circ:
Companyia:
Dia i hora:
Lloc:
Preu:

7è Circ de l’Any: Bah!
Tub d’Assaig 7.70
Dissabte 28 de desembre, a les 19h
Diumenge 29 de desembre, a les 18h
Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340
9€

Entrada gratuïta per als socis del Club Super3.
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat
Telèfon: 902 180 677
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