Un gran llit elàstic i acrobàcies omplen aquest diumenge l’escenari
del Centre Cultural Terrassa
Després de girar pels millors festivals d’Europa, la companyia BotProject presenta Ambar
,
un espectacle que combina el circ, instruments musicals i vídeos animats amb dos
entranyables companys de viatge, l'Antonio i el Paco. Ambar es podrà veure aquest
diumenge, a les 18h, al Centre Cultural Terrassa.
Sinopsi
L’Antonio i el Paco, dos immigrants de la València rural, es retroben dins el món del circ, la
seva font de subsistència i de saviesa interior. En el transcurs del seu viatge de vida, són
testimonis de l’evolució del món del circ i buscant l’acceptació de la societat que els
envolta, es retroben i decideixen abandonar-ho tot i prosperar a la vida.
La companyia
La companyia es va formar al 2007 quan els seus components (Lucas i Àngel) van unir les
seves aptituds interpretatives i acrobàtiques per a la creació d’un número de trampolí per a
la mostra de l’Associació de Circ Rogelio Rivel durant les festes de la Mercè de Barcelona.
El resultat obtingut va resultar molt satisfactori pels dos acròbates i van decidir unir forces
per crear una nova companyia de circ especialitzada en trampolí i acrobàcies.
Inicialment la companyia va establir la seva residència al Tub D’Assaig de Terrassa fins que
se’ls va proporcionar un espai de creació a Cal’Estruch a Sabadell, permetent obrir noves
línies d’investigació tècnica i artística sobre mur, objectes, moviment i interpretació
aprofondint en la seva interacció amb el llit elàstic. Va ser aquí on va sorgir la idea del seu
primer espectacle, Collage. Des d'aleshores BotProject alterna la seva residència a Sabadell i
a la Central del Circ de l'APCC per continuar l'ampliació, desenvolupament i
perfeccionament de les seves línies d'investigació.
La companyia ha realitzat més de 250 representacions de Collage i Espiral del Diable i ha
guanyat el Premi del Públic de la 17º edició del Festival de Teatre de “Villanueva de la
Serena”.
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Fitxa artística
Direcció: Joan Casas
Autor i productor: Lucas Ruiz
Escenografia: Samuel Ruiz i Lucas Ruiz
Disseny de maquillatge i vestuari: Raquel Climent
Video animació i Disseny de llums: Juan Ruiz
Composició musical: Iván Serrano i Adrián Berenguer
Intèrprets: Iván Serrano i Lucas Ruiz

Ambar
Dia: 
Diumenge, 8 d’abril
Hora:18h
Preu: 
10€
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/ambar/
Per a tots els públics. Gratuït amb el carnet de Súper3
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