Càpsules
de circ

Càpsules de Circ
Les càpsules de circ es caracteritzen per l'alt nivell tècnic dels
seus números. Aquestes es poden contractar en dos formats: en
píndoles de circ o en format cabaret o combinat de circ.
El format

píndoles

de

circ es caracteritza

per

petites

intervencions de 5 a 6 minuts que es fan a diferents indrets el
municipi.

Aquestes

càpsules

acrobàcies aèries i equilibris.

són

números

de

malabars,

Aquest format està pensat per

amenitzar fires, mercats i nits de l'art.
D'altra banda aquestes càpsules també es poden representar
juntes, en aquest cas les càpsules es fan totes en un mateix
espai i moment i es troben enllaçades entre si a través d'un
cabaret o combinat de circ.

Les càpsules de circ mostren el circ en les seves diferents
varietats i formats.

FORMATS:
Cabaret

Píndoles de

de circ

circ

OPCIONS:
2 Càpsules

4 Càpsules

de circ

de circ

6 Càpsules
de circ

Des-equilibrats
Des-equilibrats neix a Mallorca l'any 2013. Està formada per Coloma Roig i Antonio Rosselló, dos
artistes professionals de circ amb més de quinze anys d'experiència. Aquests dos artistes
s’uneixen amb la intenció d’impulsar i fomentar les arts circenses per al desenvolupament
cultural i social.
Amb aquest objectiu, la companyia vol promoure el circ a través d’espectacles professionals,
tallers i participant en projectes soci culturals que difonguin aquestes arts en els diferents
sectors de la població.
La companyia compta amb 8 anys de trajectòria professional, tot i que els artistes que la formen
tenen una trajectòria més llarga havent treballat en circuits professionals arreu d'Europa i Sud
Amèrica amb companyies com el Circ Bover i Res de Res en Blanc.
La companyia actualment disposa de quatre espectacles professionals de circ estrenats (Incompatibles, Kinesis, Càpsules de Circ i Aürt) amb funcions representades arreu d'Espanya, Itàlia,
Suïssa, Àustria, Alemanya i Holanda.

Toni és especialista en malabars, comença la seva trajectòria al món del circ als 18 anys de
la mà del Circ Bover, companyia en la qual treballa com artista a nombrosos espectacles.
S'especialitza en malabars de la mà de Thomas Dietz i Piliphe Wande Wege (ESAC,
Brusel·les).
Funda la companyia Des-equilibrats l'any 2013 amb la qual produeix 4 espectacles
professionals de circ.
Toni treballa amb companyies com Circ Bover, Res de res en Blanc i col·labora com a
malabarista en altres projectes artístics.
Amant de la figura de l'actor de circ sempre és a la recerca de nous mitjans d'expressió.

Coloma s'especialitza en acrobàcies aèries (trapezi i cercle) a diferents centres de circ com
l'escola Corpi Pazzi a Roma, a l'escola de circ Vertigo (Torí), a La Tarumba (Lima), a l'escola
Rogelio Rivel (Barcelona) i a l'Atelier du Trapeze (Bèlgica).
Funda la companyia Des-equilibrats l'any 2013. Abans treballa amb companyies com Cirque
tardon, Vol a 3, Circ Bover, Cadute dalle nuvole entre d'altres.
Produeix quatre espectacles amb la Cia Des-equilibrats.
Coloma és una artista multidisciplinària de circ en continu aprenentatge, amant del risc
escènic i de la dramatúrgia.

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Cia Des-equilibrats
Acompanyament artístic: Pau Portabella
Artistes: Antonio Rosselló i Coloma Roig
Producció executiva: Coloma Roig-Cia Des-equilibrats
Públic: Familiar, infantil i juvenil

Necessitats tècniques
- Espai mínim d'actuació: 8 x 7 metres
- Alçada mínima: 7,30 metres
- Presa de corrent a l'espai
- Accés directe per la furgoneta de la companyia a l'espai d'actuació
- La companyia és autònoma en muntatge i desmuntatge i disposa d'equip de so.

Protocols covid
- ADAPTACIÓ CONSTANT A LES MESURES PROPOSADES PER SANITAT
- ESCOLTAM LES REALITATS DE CADA AJUNTAMENT I ADAPTAM LA
NOSTRA INFRAESTRUCTURA I POSSIBILITATS.
- GELS HIDROALCOHÒLICS A DISPOSICIÓ DELS I DE LES ASSISTENTS.
- ÚS DE MASCARETA DURANT L'ACTIVITAT
- RESERVA PRÈVIA PER MANTENIR ELS AFORAMENTS PERMESOS PER
SANITAT

Contacte:

Amb el suport de:

Cia Des-equilibrats:
Coloma Roig i Toni Rosselló

Consell de Mallorca

637417922

ICIB: Institut d'Indústries

cia.des-equilibrats@hotmail.com

Culturals

www.ciades-equilibrats.com

