
 circ en famÍlia

CIA DES-EQUILIBRATS

ACTIVITAT LÚDICA PER GAUDIR EN FAMÍLIA

PER A TOTES LES EDATS



CIRC EN FAMÍLIA
SINOPSI

Aquesta activitat apropa les diferents disciplines del circ a les
famílies, mostrant la pràctica del circ dintre d'un ambient lúdic,
d'afecte i confiança.
El taller és impartit per 3 professionals del món del circ amb més
de quinze anys d'experiència.

"CIRC EN FAMÍLIA" ens ensenyarà a fer acrobàcies aèries en tela,
equilibris en xancles, rul·lo i monocicle i malabars amb pilotes,
maces, carioques, plats xinesos i diàbolo.



Objectius de l´activitat: 

Donar a conèixer el circ com una pràctica lúdica per gaudir en
família

Treballar valors socials com la confiança, l'escolta, l'ajuda mútua, el
respecta i la igualtat. 

Treballar habilitats físiques com la coordinació, la força, l'equilibri i
la consciència corporal

Passar una estona divertida a través del cos i del joc. 

 
 
 



Des-equilibrats neix a Mallorca l'any 2013. Està formada
per Coloma Roig i Antonio Rosselló, dos artistes
professionals de circ amb més de 15 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 socioculturals que difonguin aquest art en
els diferents sectors de la població.
La companyia actualment disposa de quatre espectacles
professionals de circ estrenats (In-compatibles, Kinesis,
Càpsules de Circ i Aürt) amb funcions representades
arreu d'Espanya, Itàlia, Suïssa, Àustria, Alemanya i
Holanda.
La companyia compta amb 15 anys d'experiència amb la
formació de les arts del circ i disposen de formació en la
pedagogia del circ.

 

DES-EQUILIBRATS

CIRC EN FAMíLIA

Circ en família es crea l'any 2016 amb la intenció de
promoure la pràctica del circ a Mallorca. 
D'aleshores aquesta activitat s'ha programat arreu de
l'illa amb més de 80 tallers a diferents centres escolars,
programacions municipals i casals de joves.



necessitats tècniques:
Ideal: espais a l'aire lliure, diàfans amb una superfície mínima de 9 x 6

 
- Terra llis i pla

 
- Accés directe a l'espai per a la furgoneta de la companyia.

 
- En cas d'espais tancats serà necessària una alçada mínima de 4 metres.

 
- La companyia és autònoma en muntatge i desmuntatge i porta equip de so.

 
- Temps de muntatge: 50 minuts

 
- Temps de desmuntatge: 40 minuts 



pROTOCOL 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 AL TALLER

- DESINFECCIÓ CONSTANT DE LES TELES AMB ESPRAI EN ALCOHOL (99º)    

- ÚS DE MASCARETA DURANT L'ACTIVITAT

- TOT EL MATERIAL DE CIRC ES DESINFECTA PRÈVIAMENT AL TALLER

- RESERVA PRÈVIA PER MANTENIR ELS AFORAMENTS PERMESOS PER SANITAT



 

637417922 - (Distribució- Coloma Roig)

634807673 - (Director - Antonio Rosselló)

cia.des-equilibrats@hotmail.com

cia.desequilibrats@gmail.com

www.ciades-equilibrats.com

Contacte companyia

2 Hores de taller - 690 euros més iva

4 hores de taller - 990 euros més iva

Aquesta activitat es troba inclosa al catàleg

CACIM del Consell de Mallorca

 

PREU ACTIVITAT:



amb el suport de:
CONSELL DE MALLORCA

ICIB- INSTITUT D'INDUSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS


