nota de premsa

El Circ Pistolet estrena aquest divendres Incert, una proposta
plena d’acció, moviment i expectació, al Centre Cultural
Terrassa
Dins de la 3ª Temporada BBVA de Circ, el Centre Cultural presenta l’espectacle Incert que es
podrà veure divendres (21h) i diumenge (19h). Aquest projecte ha estat seleccionat en el
marc de la convocatòria de suport a la creació conjunta La Central del Circ – Centre Cultural
Terrassa, fent la residència tècnica en aquest equipament durant el mes de novembre.
Sis siluetes recorren l’escenari buscant una identitat col·lectiva davant de la incertesa i el no
ser. Els artistes posen en joc equilibris acrobàtics que deixaran sense alè al públic i incorporen
altres tècniques de circ com el contorsionisme, les verticals, el quadrant coreà, el cèrcol aeri i
els malabars. Incert parla de la incertesa, del moviment vers el progrés. De l’individual al
col·lectiu, del caos a l’ordre.

Circ Pistolet
La companyia terrassenca es va crear a l’agost del 2008 fruit de bona sintonia entre els
artistes, Enric Petit i Rat Serra, que ja havien actuat junts l’any 2002. En els seus inicis, la
formació va actuar en diversos festivals amb obres de petit format com El gran petit i El
Soldadet i la ballarina.
Al maig del 2009 van estrenar l’espectace de mitjà format, Sobre Rodes, en el XIII Festival
Internacional de Circ i Firaires Trapezi/Vilanova que després van portar en un centenar
d’actuacions més.
L’any 2013 s’afegeixen a la companyia Tomas Cardús, Anna Torné, Miguel Garcia i Albert
Ubach buscant crear espectacles de major format i incorporant l’experiència i la tècnica dels
nous components. El passat Circ de l’Any van estrenar el número d’equilibris acrobàtics en
col·lectiu ADN.
Durant el 2014 han presentat Cabaret Pistolet a diferents escenaris de Catalunya.
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Sessions escolars
Aquest dimarts i dijous s’ofereixen dues sessions escolars on hi participaran més de 800
alumnes. Una activitat organitzada en col·laboració de la Fundació Torre del Palau en el
desenvolupament del projecte Pedagogia de l’espectacle.

Acord amb l’ALEI
El Centre Cultural té un acord amb ALEI - Associació Local d'Entitats per la Inclusió -, una
iniciativa solidària que permet facilitar l’accés a la cultura a persones en risc d’exclusió social.

Fitxa artística
Acròbates
Tomàs Cardús: portor de mà a mà i en col·lectiu
Miguel Garcia: portor de quadrant coreà i portor en col·lectiu
Enric Petit: verticalista i portor en col·lectiu
Rat Serra: àgil de quadrant coreà i àgil d'equilibris
Anna Torné: cèrcol aeri, contorsió i àgil d'equilibris
Albert Ubach: malabarista i portor en col·lectiu
Direcció: Anne Morin i Martí Salvat
Música: Víctor Morató (composició) Seis pájaros de un tiro (interpretació)
Disseny de llums: Vincent Millet
Vestuari: Valeria Plans
Estructures: Alfonso Cardona
Ajudes a la creació: La Central del Circ, Escola de Circ Rogelio Rivel, Associació de Circ Tub d'assaig 7'70 i Centre
Cultural Terrassa.
Agraïments: Cia. Morosof, Cia XY, Dani Tomas, Albert Serra

Les dades
Incert
Circ Pistolet
Dia i hora: divendres 21 de novembre 21h
Diumenge 23 de novembre a les 19h
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 · Terrassa
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/incert/
Venda localitats: www.fundacioct.cat / 902 180 677
Durada: 1 hora
Espectacle per a tots els públics
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