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1. Introducció general del mercat 
del circ en els països d’estudi
• Pràctiques i estratègies del mercat local
• Circuit estable
• Els professionals del circ
• Finançament

Algunes xifres sobre el mercat de les 
arts escèniques a Alemanya

Volum de negoci 
Els estudis existents sobre l’impacte 
econòmic de les indústries culturals a 
Alemanya parlen de les arts escèniques 
en conjunt, sense especificar-ho per 
subgèneres. 

El sector de les arts escèniques (teatre, 
dansa, circ, titelles, etc.) 

• 10.000 companyies independents 
d’arts escèniques a Alemanya (2008).

• Volum de facturació del sector de les 
arts escèniques: 2.000 milions d’euros. 

Alemanya, Àustria, Suïssa i països nòrdics
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• La xifra de negocis de les arts escèni-
ques representa un 1,6% del volum de 
negoci generat per tot el sector de les in-
dústries culturals i creatives a Alemanya.

• El 2006, el 60% de la facturació total 
del mercat de les arts escèniques va 
anar a càrrec de petites empreses, 
amb menys de 2 milions d’euros de 
facturació anual.

Estructures públiques (3-Sparten-
Theater) vs. escena lliure
A Alemanya hi ha una forta estructura 
de teatres públics, de titularitat munici-
pal o federal, i una escena independent 
(freie Szene) amb recursos més limitats. 
A Alemanya hi ha uns 140 teatres pú-
blics, repartits en 120 ciutats i munici-
pis. 170 teatres privats, més unes 820 
sales polivalents que acullen activitats 
culturals de tot tipus. 

Podríem dir, a grans trets, que, dels fons 
destinats per les autoritats federals i muni-
cipals a la promoció de la cultura, el 80% 
es destina a mantenir l’estructura de tea-
tres, òperes i orquestres públiques, men-
tre que l’escena lliure disposa del 20% 
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dels ajuts. Atès que ni les arts de carrer ni 
el circ no són reconeguts com a “cultura”, 
aquests queden exclosos de qualsevol 
suport públic.

Les arts de carrer i el circ: un “entrete-
niment” sense valor cultural?  
A Alemanya hi ha encara la dicotomia 
“art” vs. “entreteniment”. Un artista de 
circ entraria dins de la segona categoria, 
cosa que impedeix no només el prestigi 
social que, en canvi, pot tenir un ballarí, 
sinó també el seu accés a suport públic. 
En estar obligat a ser “rendible” econò-
micament, ja que la seva subsistència 
depèn directament de l’èxit comercial del 
seu espectacle, l’artista de circ a Aleman-
ya no disposa de marge per poder crear 
alliberat del dictat del mercat i així poder 
desenvolupar-se artísticament.   
 
A diferència d’altres països com França o 
Bèlgica, que han estat pioners a acceptar 
i entendre el circ contemporani com una 
forma més d’expressió artística i cultu-
ral, al nivell d’altres arts escèniques com 
les arts de carrer, la dansa o el teatre, a 
Alemanya, el circ, igual que les arts de 
carrer, ha estat fins ara menystingut per 
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les institucions encarregades de les po-
lítiques culturals i considerat més un mer 
entreteniment que no pas una forma d’art 
digna de rebre suport públic.

Això s’aplica també al circ tradicional 
(amb carpa, animals, etc.), que cada cop 
té més problemes per poder actuar a 
les poblacions alemanyes. Les autoritats 
municipals, atès que no hi ha una com-
prensió del circ com a forma artística, 
posen les màximes traves administratives 
possibles a la presència de circ a la seva 
ciutat, i sovint esgrimeixen normatives 
abstruses: protecció del paviment que no 
permet fer forats per ancorar-hi les car-
pes, normativa sobre deixalles, exigència 
de mostrar contractes posteriors amb 
altres ciutats per garantir la no-permanèn-
cia del circ a la ciutat un cop passades 
les funcions, etc. Si abans s’admetia que 
el circ pengés cartells per tota la ciutat 
per anunciar-hi les funcions, avui dia les 
autoritats municipals limiten al màxim 
aquesta pràctica, i esgrimeixen alguna 
normativa sobre ús de l’espai públic, o bé 
atorguen espais només a les tarifes publi-
citàries habituals dins del sector comer-
cial, a l’abast només de clients solvents.  
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Un sector molt atomitzat
L’atomització del sector del circ a Aleman-
ya es fa palesa ja durant la fase de recer-
ca d’informació per a aquest mapatge. 
De la poca informació existent, una gran 
majoria fa referència al circ tradicional 
(amb carpa, animals, pallassos, etc.), i 
moltes de les pàgines i els directoris són 
gestionats per particulars, fans del circ 
tradicional. Les referències al circ con-
temporani són molt escasses, sovint s’hi 
barreja circ tradicional i nouveau cirque, o 
es referencien les escenes d’altres països 
més que el circ contemporani alemany. 

A Alemanya no existeix la figura espe-
cialitzada del crític de circ als mitjans de 
comunicació, no hi ha estudis de cièn-
cies del circ, no hi ha cap espai dins de 
l’opinió pública que s’interessi pel circ. 

Fins ara, el fet que pràcticament no hi 
hagi agrupacions de professionals del 
circ, sinó que hagi estat un sector molt 
individualista, ha dificultat molt la tasca 
de lluitar per un major reconeixement 
del circ com a forma cultural. En els 
últims anys han sorgit iniciatives com la 
Initiative Neuer Zirkus (INZ) o el BTiÖR 
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(Associació de Teatre en Espais Públics) 
que estan lluitant perquè tant el circ 
com les arts de carrer siguin reconegu-
des a Alemanya com a cultura i no com 
a mer entreteniment. 
Algunes iniciatives, com la “Kölner 
Stammtisch Neuer Zirkus” i la “Berli-
ner Stammtisch Neuer Zirkus” (taules 
rodones sobre circ contemporani a 
Colònia i Berlín), permeten als profes-
sionals del circ trobar-se de manera 
regular. Segons es desprèn de les actes 
de les reunions, fins ara la discussió 
sovint deriva més cap als aspectes 
teòrics del circ i el seu valor com a mitjà 
d’expressió cultural, que no pas cap a 
aspectes pràctics relacionats amb el 
dia a dia dels artistes o les seves condi-
cions de treball. 

Malgrat tot, la consciència que cal unir 
esforços comença a quallar. En aquests 
moments s’està posant en marxa la 
xarxa Projekt Netzwerk Zirkus, que neix 
amb l’objectiu de representar tots els 
artistes de circ (independentment de la 
disciplina i de si treballen en circs tra-
dicionals, contemporanis o varietats) i 
fer les funcions d’interlocutor del sector 
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davant les institucions alemanyes, per 
aconseguir més reconeixement i mi-
llores en les condicions de producció, 
seguretat social i contractació d’artistes 
de circ.

Els artistes de circ, entre el criteri ar-
tístic i el dictat del mercat
A Alemanya, els artistes de circ freelance 
estan assegurats a través de la Künstler-
sozialversicherung, que garanteix presta-
cions en matèria d’assistència sanitària, 
suport a la dependència i pensions. 
L’any 1995, la Künstlersozialkasse con-
signava 1.227 assegurats (dels quals 
357 són dones). Quinze anys després, 
l’any 2010, la xifra ha augmentat fins a 
gairebé duplicar-se, amb 2.230 assegu-
rats (dels quals 747 són dones). Abans 
i ara, hi ha molts més artistes de circ 
homes que no pas dones. 

Tot i que la xifra global d’artistes de circ 
assegurats ha crescut aquests últims 
quinze anys, el percentatge total que els 
artistes de circ representen dins de tot el 
sector de les arts escèniques a la Künst-
lersozialkasse ha disminuït. Si el 1995 un 
14% dels treballadors de les arts escèni-
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ques es dedicaven al circ, el 2010 repre-
senten només un 10%. 
 
Pel que fa a la mitjana d’ingressos dels ar-
tistes de circ, és una de les més baixes de 
tot el sector cultural, segons les xifres de la 
Künstlersozialversicherung i el Deutscher 
Kulturrat (Consell Alemany de la Cultura), 
només superades a la baixa per pedagogs 
teatrals i titellaires. També s’observa, com 
en altres sectors, una gran diferència entre 
els ingressos dels homes i les dones, ja 
que elles cobren de mitjana un 30% menys 
que els seus companys. De mitjana, un 
artista de circ masculí té uns ingressos 
anuals de 10.769 euros, i una dona, de 
7.320 euros. Aquestes quantitats no no-
més fan difícil la subsistència, sinó que 
també tallen de soca-rel qualsevol intent 
d’estalviar per al futur.

I després? Una carrera professional 
curta 
Un altre element a tenir en compte dins 
de la carrera professional d’un artista de 
circ, especialment en el cas de l’Artistik 
(acrobàcies, contorsionistes, etc.), és 
l’alt nivell d’exigència física que aquesta 
professió requereix, i que fa que sigui una 
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carrera amb data de caducitat, ja que a 
partir d’una certa edat el cos ja no està 
a l’alçada de les exigències tècniques. 
El mateix passa en el món de la dansa; 
però, si bé en la dansa hi ha iniciatives 
que donen suport i orientació als ballarins 
que han arribat al final de la seva carrera 
(com la Stiftung Tanz - Transition Zentrum 
Deutschland), en el cas del circ no hi ha 
cap punt d’orientació o assessorament. 

En aquest sentit, els actuals cicles for-
matius per a artistes de circ insisteixen 
molt a formar els estudiants també en un 
batxillerat formal, a més de l’entrenament 
tècnic, de manera que, un cop passat 
el temps, aquests artistes puguin tenir 
altres opcions d’accedir a altres feines i 
guanyar-se la vida.

El circuit del circ i les arts de carrer

Festivals i programadors municipals de 
carrer i circ
En la regió D-A-CH hi ha molta tradició del 
que anomenen Kleinkunst (cabaret, varie-
tats, entreteniment musical, circ, màgia), 
sobretot en teatres petits. L’estructura de 
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festivals de carrer acostuma a venir do-
nada, tret d’unes poques excepcions, per 
programadors municipals que ofereixen a 
l’estiu programació al carrer. 

De festivals especialitzats només en circ 
n’hi ha pocs (vegeu l’apartat de fires i 
festivals). Molts dels programadors i dels 
festivals d’arts de carrer, però, inclouen el 
circ a l’hora de programar els seus esde-
veniments. 

Festivals especialitzats només en circ n’hi 
ha pocs (veure apartat de fires i festivals). 
Molts dels programadors i festivals d’arts 
de carrer, però, inclouen el circ a l’hora de 
programar els seus esdeveniments.

Produccions de format gran/mitjà/petit 
A l’hora de girar per Alemanya, cal tenir 
en compte que els pressupostos dels pro-
gramadors municipals han anat reduint-se 
any rere any. Grans festivals que abans 
tenien capacitat per contractar grans pro-
duccions tenen ara problemes greus, si 
no han desaparegut completament. 

Això fa que, a l’hora de programar compan-
yies de fora, ho tinguin més fàcil muntatges 
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de petit i mitjà format, i si organitzen gira per 
estalviar despeses de viatge, molt millor. 

Ausländersteuer: 15% per a caixets de 
més de 250 €/artista/actuació  
A més, cal tenir en compte 
l’Ausländersteuer, un impost del 15% que 
el programador ha de pagar per totes les 
despeses relacionades amb la contrac-
tació d’un grup no alemany: no només 
caixet, sinó també despeses tècniques, 
viatge, allotjament, dietes… Tot es grava 
amb un 15% i fa pujar el pressupost de 
manera considerable. 

 TOURING-ARTIST.INFO 
www.touring-artists.info

Pàgina web posada en marxa per 
l’Internationales Theaterinstitut, l’abril del 
2013, arran d’una proposta de la UE per 
fomentar la mobilitat internacional dels 
artistes. Ofereix informació molt comple-
ta i acurada, en alemany i anglès, sobre 
qüestions com assegurances, contracta-
cions, impostos, visats, etc., amb enllaços 
a altres institucions de referència, llistes 
de control i formularis en línia. 
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La informació s’ofereix tant a artistes 
estrangers que vulguin actuar a Aleman-
ya, com a artistes alemanys interessats a 
sortir fora (tant a la UE com fora de la UE). 

Els teatres de varietats
A diferència de la desapareguda RDA 
(República Democràtica Alemanya), que 
sí comptava amb ajuts públics al sec-
tor del circ (no tan com a forma cultural, 
sinó d’entreteniment popular), que com 
altres sectors artístics estava fortament 
subvencionat, a la RFA (República Fede-
ral d’Alemanya) el circ no entra dins de 
la categoria de forma artística o cultu-
ral, sinó que es considera una empresa 
d’entreteniment merament comercial.

Els teatres de varietats, que combinen mú-
sica, dansa, teatre còmic (visual i parlat) i 
Artistik (acrobàcies, contorsionistes, roda 
alemanya, trapezi, etc.), ofereixen actual-
ment el gruix de possibilitats d’actuar a 
artistes de circ contemporani. Aquest tipus 
d’espais acostumen a lligar l’espectacle a 
la gastronomia: l’espectador ha de reser-
var una taula (amb preus més o menys 
cars en funció de la proximitat a l’escenari 
i la visibilitat) i s’espera que consumeixi 
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begudes (i menjar) mentre gaudeix de 
l’espectacle.   Tant el circ tradicional com 
el circ contemporani, tot i diferenciar-se pel 
que fa a la programació i la tècnica, tenen 
una cosa en comú: tots dos són conside-
rats “empreses d’entreteniment” i no com 
a forma cultural, de manera que queden 
exclosos de qualsevol possible subvenció 
o ajut públic a la cultura. 

Això vol dir que els artistes de circ, a més 
de tenir en compte criteris de qualitat ar-
tística a l’hora de desenvolupar els seus 
espectacles o números, també han de tenir 
molt present que necessiten disposar de 
creacions “comercials” que siguin fàcilment 
programades per teatres de varietats i que 
els permetin subsistir econòmicament. 

Al seu torn, els teatres i els programadors 
de varietats han d’aconseguir també com-
binar tots dos aspectes: oferir una pro-
gramació de qualitat, d’acord amb el seu 
criteri artístic, que alhora sigui atractiva 
per al gran públic, de manera que garan-
teixi la subsistència del local. 

L’eclosió que ha tingut el circ contempo-
rani en altres països com França, Bèlgi-
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ca o el Canadà ha arribat a Alemanya, 
però de manera molt tímida, amb poques 
companyies estables. Destacaria el Roc-
kzirkus GOSH com a únic “nou circ” a 
Alemanya. De les prop de 350 compan-
yies de circ que existeixen actualment 
a Alemanya, algunes com Roncalli i Flic 
Flac s’allunyen del circ tradicional, si bé 
tampoc no se les pot considerar realment 
“circ contemporani”. Ara per ara, sembla 
que la demanda del públic de circ no va 
en aquesta direcció. 

A més del circuit de circ tradicional, els 
artistes de circ contemporani (Artistik & 
Akrobatik) troben en Varietétheater, Din-
nershows, gales, programes d’animació en 
creuers, espectacles a l’aire lliure, etc., un 
espai on poder actuar dins d’una progra-
mació regular. En temporada regular, els 
artistes normalment actuen dos cops per 
dia. En temporada alta, poden arribar a ser 
fins a quatre representacions diàries.

Remuneració i condicions de treball
En una entrevista a la revista Politk & Kul-
tur del Deutscher Kulturrat, que a l’estiu 
del 2013 va treure un especial sobre circ, 
l’artista Matthias Fischer, la meitat del duo 
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Collins Brüder, amb una trajectòria artísti-
ca de vint-i-cinc anys, comentava respec-
te de les condicions de treball i la remu-
neració dels artistes de circ contemporani 
i la (fins fa ben poc) destacada absència 
d’una associació que aglutinés els profes-
sionals del circ: 

“Els artistes de circ són, com molts altres 
artistes, egoistes. Vivim en competència 
permanent amb altres artistes i ens defi-
nim en funció del que guanyem, de mane-
ra que no comentem entre nosaltres quin 
caixet cobrem. Un artista es caracteritza 
per la seva individualitat, té valor en la 
mesura que és únic, i això entra en con-
flicte amb l’objectiu principal d’una asso-
ciació, que és aconseguir un marc regulat 
i homogeni que permeti condicions simi-
lars de treball per a tothom.

Durant els anys noranta, a Alemanya, 
els artistes de circ contemporani vam 
guanyar molts diners. Llavors els res-
ponsables dels principals teatres de 
varietats a Alemanya es van ajuntar, i 
—es rumoreja— van pactar entre ells els 
caixets que es paguen als artistes. Això 
va representar una retallada radical dels 
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ingressos dels artistes, ja que els cai-
xets ja no es negociaven individualment 
entre cada artista i cada teatre.

Iniciatives com la de la Staatliche Artistens-
chule de Berlín, que permet als agents i els 
productors contractar joves artistes acabats 
de formar a l’escola, són una arma de doble 
tall. D’una banda, permeten a aquests joves 
artistes accedir a un circuit professional, 
cosa que d’altra manera seria més compli-
cat. De l’altra, això permet als programa-
dors abaixar moltíssim les tarifes i pagar 
uns caixets molt baixos, amb l’excusa que 
són artistes que encara estan molt verds. 
Es crea un sistema amb dues classes 
d’artistes. Els productors obtenen xous de 
primera qualitat, pagant caixets molt baixos. 
Qui en treu profit són els teatres i els es-
pectadors, qui hi surt perdent han estat els 
artistes, perquè aquesta tendència al low 
budget s’ha acabat institucionalitzant. Avui 
dia és normal fer dos passis per dia (i no un 
com abans). El caixet, però, no ha canviat, 
se segueix negociant no per passi, sinó 
per dia. Pot passar que ara un artista que 
abans cobrava x diners per fer quatre dies 
amb un passi diari cobri el mateix per fer 
quatre dies amb dos passis diaris.
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El mercat, doncs, s’ha tornat molt més 
competitiu que abans. I estem parlant 
d’una carrera professional que pot durar, 
en el millor dels casos, fins a vint-i-cinc 
anys, mentre el cos aguanti. Avui dia hi 
ha molts més artistes competint pel ma-
teix mercat. En això també hi té a veure 
el fet que la decisió de fer-se artista avui 
dia està molt més acceptada socialment, 
gairebé està de moda ser artista.

L’aspecte positiu de l’escola estatal de 
circ és que les noves generacions sur-
ten molt ben preparades, han tingut prou 
temps per perfeccionar la tècnica i des-
envolupar una filosofia artística que els 
permeti passar del mer Artist (en el sentit 
d’artista de circ o saltimbanqui) a Künstler 
(artista reconegut com a alta cultura). Si 
això porta que finalment l’Estat reconegui 
el circ com a forma cultural digna de ser 
subvencionada, no se sap. En un moment 
en què s’estan retallant els ajuts al teatre 
i la dansa, sembla poc probable que esti-
guin interessats a obrir un nou sector per 
repartir uns fons cada cop menors.”

En un altre article de la mateixa publicació, 
Thomas Schütte, gerent de Grandezza En-
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tertainment (i exgerent del grup Roncalli), 
comentava sobre els circuits existents per 
al circ contemporani a Alemanya: 

“Avui dia els artistes de circ ja no són 
coneguts entre el gran públic, a diferència 
dels vells temps, amb figures reconegudes 
com Charlie Rivel, Grock o Rastelli. Aques-
ta menor visibilitat als mitjans de comuni-
cació i a les programacions (provocada, 
entre d’altres, per la irrupció de mitjans de 
comunicació de masses com el cinema, 
la televisió, la ràdio i, avui dia, els mitjans 
digitals) ha comportat també una davalla-
da pel que fa a les condicions de treball i 
de remuneració dels artistes de circ. Pocs 
artistes avui dia poden viure dels seus es-
pectacles de manera estable. Si mirem els 
programes de les principals empreses de 
circ i varietats, trobem que el 90% dels ar-
tistes prové de Rússia, el Canadà, França, 
la Xina, Cuba o Ucraïna —gairebé no s’hi 
troben artistes alemanys.

Una de les causes és que el nombre 
de teatres i espais que programen circ 
s’ha reduït dràsticament. Temps enrere, 
Alemanya era un paradís per a les arts 
del circ. Als anys vint, només a Berlín hi 
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havia 150 teatres dedicats a les varietats. 
I després de la Segona Guerra Mundial, 
a Alemanya encara hi havia 200 sales de 
varietats amb programes que canviaven 
cada mes, i que donaven feina a milers 
d’artistes. Avui dia hi ha només una dot-
zena de teatres de varietats amb progra-
mació regular tot l’any.

Una altra de les possibilitats que hi havia 
abans era treballar en un circ tradicio-
nal, amb carpa. En els anys vuitanta, 
l’escena alemanya estava dominada per 
vuit grans circs: Krone, Sarrasani, Ha-
genbeck, Corty Althoff, Giovanni Althoff, 
Williams, Barum i Busch-Roland. Avui 
dia, d’aquests ‘grans vuit’ només ha so-
breviscut el circ Krone; potser hi podem 
comptar també Roncalli i Flic Flac. Però 
que hi hagi tres grans circs actius no vol 
dir que hi hagi realment una escena.
 
Les causes s’han de buscar no només en 
el poder dels nous mitjans de comunicació i 
entreteniment de masses, sinó també en un 
marc legal que ha afavorit que el sector del 
circ sigui considerat entreteniment de baixa 
qualitat, indigne de rebre suport públic. Ja 
en els anys trenta i quaranta, el règim nazi 
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va desqualificar el circ i les varietats com 
Afterkunst (literalment, ‘art del cul’) i opi per 
al poble. Molts artistes i directors de circ 
jueus van ser deportats o obligats a exiliar-
se. Els artistes que van quedar es van veure 
reduïts a meres ‘empreses d’entreteniment’, 
i avui dia encara continuen sent-ho, i que-
den exclosos del suport que, en canvi, 
tenen el teatre, la música, l’òpera, la dansa 
i les arts visuals. Una entrada a la Staat-
soper de Berlín està subvencionada amb 
250 euros de diners públics, mentre que 
una entrada per a un espectacle de circ no 
només no ho està, sinó que a més ha de 
comptar que un 50% del preu anirà destinat 
a pagar impostos i taxes diverses.

Si a això hi afegim noves normatives, tant 
de les autoritats alemanyes com de la UE, 
que limiten la capacitat de carpes de circ 
i teatres de varietats, ens trobem amb un 
cúmul d’impediments que fa difícil la sub-
sistència. Per exemple, el nombre màxim 
de cadires per fila s’ha reduït de 32 a 20; 
l’amplada dels passadissos s’ha ampliat 
d’1 a 1,20 metres. Adaptar estructures ja 
existents a les noves normatives compor-
ta, doncs, perdre públic per cada sessió i, 
en conseqüència, facturació.” 
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La formació d’artistes de circ 
A Alemanya, la formació dels artistes 
de circ varia en funció de l’escola. En el 
cas de companyies de circ tradicional, 
sovint empreses familiars, la tendèn-
cia continua sent un circ més clàssic. 
En el cas de les dues escoles oficials 
de circ (totes dues a Berlín: Staatliche 
Artistenschule i Die Etage), la formació 
s’orienta molt més cap a tècniques de 
circ contemporani. Molts dels artistes 
d’aquestes escoles públiques provenen 
de circs infantils i juvenils, tant ale-
manys com de la resta del món.

La tendència en el circ contemporani, igual 
que passa amb altres arts escèniques 
com la dansa o el teatre, és cap a una 
major permeabilitat entre les disciplines, 
combinant elements del circ amb altres 
de la dansa, la música, el teatre i també 
elements de la cultura popular i juvenil, 
com poden ser el breakdance o alguns 
esports moderns com la slackline. Noves 
tècniques d’il·luminació també influeixen 
en l’estil de les noves produccions de circ.

També s’està passant d’una concatenació 
de números separats a espectacles amb 
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un fil argumental, o sovint els artistes han 
d’adaptar el seu número a una història i, 
en alguns casos, han d’interactuar amb 
altres artistes participants. 

 LA STAATLICHE ARTISTENSCHULE BERLIN 
www.artistenschule-berlin.de/cids/artistik/index.html

La Staatliche Artistenschule Berlin (Escola 
estatal d’artistes) és l’única escola estatal 
que ofereix a Alemanya una formació re-
glada de circ. (A la capital berlinesa tam-
bé existeix “Die Etage”, que també ofereix 
formació reglada si bé no és estatal.)  

Els orígens de la Staatliche Artistenschule 
de Berlín daten del 1956, durant l’època 
de la guerra freda, quan l’Alemanya 
comunista (RDA) invertia grans sumes 
a subvencionar “artistes estatals” que 
garantissin l’entreteniment del poble. 
En aquesta línia, l’escola de circ estatal 
proporcionava una formació d’alt nivell als 
futurs artistes estatals del circ. Si bé amb 
la caiguda del mur l’any 1989 les subven-
cions al circ van desaparèixer, l’escola 
estatal d’artistes del circ ha continuat amb 
la seva tasca pedagògica. 
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Des del 1991, la Staatliche Artistenschule 
de Berlín comparteix equipament i pro-
grama educatiu general amb l’Escola 
Nacional de Ballet de Berlín (Staatliche 
Ballettschule). 

Al final de la formació a la Staatliche Artis-
tenschule de Berlín, els alumnes reben el 
títol de “Staatlich geprüfter Artist” (artista 
reconegut per l’Estat) i disposen d’un pro-
grama artístic propi que poden oferir per 
actuar en teatres de varietats, creuers, 
gales i esdeveniments, etc. Atès que la 
carrera d’un artista de circ té una data 
de caducitat, i considerant l’alt nivell físic 
que exigeix el món del circ, la formació no 
descuida tampoc l’aspecte acadèmic, i 
forma els alumnes que surten també amb 
un títol de batxillerat que després de la 
seva època activa com a artista de circ 
els permeti optar a altres feines.

Actualment estudien prop de 100 alumnes 
a la Staatliche Artistenschule de Berlín. 
Cada any s’admeten entre 15 i 18 alum-
nes nous, que han de passar un procés 
de selecció en què han de demostrar les 
seves aptituds esportives/físiques (flexibili-
tat, força, resistència) i el seu talent mímic, 
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musical i d’expressió corporal. La formació 
comprèn en total nou anys. Els alumnes 
comencen a l’edat de deu anys amb un 
bloc de formació general que dura quatre 
anys, seguit de dos anys de preespecialit-
zació, durant els quals els alumnes proven 
totes les disciplines i les tècniques per 
acabar decantant-se per una disciplina 
durant l’últim mig any. 

Per accedir a la segona part del cicle 
formatiu, l’escola de formació professional 
(Berufsfachschule) de circ, els alumnes 
(tant els que ja estudien a l’escola com 
els nous alumnes que vulguin incorporar-
s’hi) han de tornar a passar unes proves 
de selecció. Durant els tres anys se-
güents, els alumnes aprofundeixen en 
l’entrenament de la tècnica/disciplina 
triada i desenvolupen un espectacle que 
al final del procés formatiu estarà llest per 
ser representat en teatres de varietats i al-
tres espais, cosa que en facilita la inserció 
laboral en el circuit.

L’escola organitza cada any un Absol-
ventenshow, una gala en què els estu-
diants que es graduen presenten les se-
ves peces. La gala es presenta a Berlín, i 
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des de fa uns anys també es fa una gira 
posterior a unes vint ciutats alemanyes, i 
serveix perquè agents i productors con-
tractin aquests joves artistes per a les 
seves gires i produccions.

 
El circ als països escandinaus

Als països nòrdics, les arts de carrer 
també tenen problemes de reconeixement 
institucional, i s’està fent una tasca per 
redreçar l’opinió de les autoritats i acon-
seguir que s’entengui l’ocupació de la via 
pública com una manifestació cultural.

En el cas del circ, en els últims sis-set 
anys s’han posat en marxa diverses ini-
ciatives i associacions de professionals 
del circ en diversos països nòrdics per tal 
de millorar les condicions de treball i de 
creació dels artistes, i aconseguir també 
més reconeixement de les arts del circ 
tant a escala nacional com internacional. 
Aquestes xarxes són molt actives i estan 
molt obertes a cooperar entre elles, de 
manera que les sinergies resulten positi-
ves per a tot el conjunt del circ escandin-
au, més enllà de les fronteres nacionals. 
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La posada en marxa d’uns estudis reglats 
de circ a la Universitat de Dansa i Circ 
(DOCH) d’Estocolm ha servit per donar 
pas a una nova generació d’artistes, tant 
escandinaus com d’altres països, que 
gràcies a fires com la mostra de circ nòr-
dic Subcase i a l’activitat de les diferents 
institucions, està treballant per conquerir 
el mercat internacional. 
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El circ és una peça destacada en el sec-
tor cultural belga, com es demostra amb 
l’existència d’una formació reglada com-
pleta i d’unes polítiques culturals actives 
(tant en matèria de subvencions com de 
legislació a favor del sector). Tot això es 
visualitza en l’existència de més de dues-
centes companyies i artistes que es de-
diquen al sector del circ a tot Bèlgica. Un 
nombre que, malgrat la crisi econòmica, 
ha anat en augment en els darrers anys, 
segons els darrers informes del sector.* 

La divisió administrativa i territorial de Bèlgi-
ca fa que hi hagi dos circuits paral·lels. Per 
una banda, hi ha la comunitat de Flandes 
(de parla neerlandesa) i, per l’altra, la de Va-
lònia (de parla francesa). En comú hi ha la 
ciutat de Brussel·les, que agrupa les dues 
comunitats i administracions. A la pràctica 
vol dir que funcionen de manera indepen-

Bèlgica 

*Totes les dades s’extreuen de les publicacions i/o en-
llaços descrits a l’Annex 
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dent dues administracions i dos governs, 
amb un de comú que és el federal. Cada un 
(el de Flandes i el de Valònia) organitza les 
seves lleis en matèria de cultura —és a dir, 
les seves pròpies subvencions— i també té 
el seu circuit d’associacions, programadors 
i centres culturals propis. 

Les dues comunitats han apostat en els 
darrers anys en la promoció del circ. En el 
cas de Flandes, es demostra amb el darrer 
decret en suport a les arts del circ i amb 
la creació de la fundació Circuscentrum, 
que agrupa i promou el sector. A la part de 
Valònia, també es visualitza en normatives i 
entitats públiques com el Servei del Circ, de 
les Arts Foranes i de les Arts de Carrer. 

En matèria de formació, a més d’una forma-
ció reglada —és a dir, amb titulació uni-
versitària oficial—, també hi ha una àmplia 
xarxa d’escoles provincials relacionades 
amb el circ (més de 60), així com centres 
de creació tant públics com privats. Tot això 
ve acompanyat d’un entramat de programa-
dors, centres culturals i festivals que difo-
nen les creacions. Per exemple, a Bèlgica 
estem parlant de prop de setanta festivals 
anuals/bianuals relacionats amb el circ.

BÈLGICA
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De fet, aquest context facilita el dinamis-
me del sector. Una prova és que en dos 
anys a Flandes s’han doblat gairebé el 
nombre de companyies i artistes que es 
dediquen al circ. Si el 2011 n’hi havia 39, 
el 2013 n’hi ha 75 de registrades, segons 
les dades de l’anuari d’aquest any de la 
fundació Circuscentrum.* 

En el cas de Valònia, la xifra arriba a 133 
companyies i artistes segons el darrer 
informe del Servei del Circ. En aquest 
document (Les Tournées Art et Vie 
2012*) s’apunta que en només un any, 
del 2011 al 2012, va augmentar més d’un 
35% el nombre de representacions. De 
fet, assenyalen que mai no havien assolit 
unes xifres tan elevades de subvencions 
(més de 100.000 euros) repartides en 
211 projectes dedicats exclusivament al 
circ i a les arts de carrer. 

Es tracta d’unes dades significatives en 
relació amb el nombre de població. Bèl-
gica és un país petit, amb poc més d’11 
milions de persones (ha superat el llindar 
dels 11 milions per primera vegada el 
passat gener del 2012, segons les es-
tadístiques oficials*) i que representa el 
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2% de la població europea. Per comuni-
tats, els flamencs són majoria (6.350.000 
habitants, que representen el 57% dels 
belgues) i els que tenen la renda per 
capita més elevada. Els valons represen-
ten prop d’una tercera part dels belgues 
(3.547.000 habitants). A les estadístiques 
s’engloba Brussel·les en un cas a part: hi 
viuen una mica més d’1 milió de persones 
—més de parla francesa que no de parla 
neerlandesa— i que representen el 10% 
dels belgues.  

Pel que fa al consum, els belgues des-
tinen les despeses, en primer lloc, a 
l’habitatge i la llar i, en segon lloc, un 
17%, a la cultura, l’oci, els viatges i la 
restauració. Tot i que aquest apartat no 
està desglossat, sí que s’entreveu que la 
cultura és un eix important per a la ciuta-
dania a l’hora de destinar-hi els seus di-
ners. Tot això segons les darreres dades 
de consum (2012) de les enquestes del 
Ministeri d’Economia. 

A més, Bèlgica supera la mitjana europea 
de la majoria de pràctiques culturals (com 
anar al teatre o a concerts), segons el da-
rrer Eurobaròmetre de la Comissió Europea. 
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Amb tot, s’observa que Bèlgica és un 
mercat interessant per a les compan-
yies de circ catalanes. Això és perquè el 
sector està consolidat, té formació regla-
da, suport polític i una àmplia xarxa de 
programadors i festivals on poden pre-
sentar-hi les seves creacions. Ara bé, cal 
assenyalar que si les companyies aspiren 
a assolir ajuts econòmics, cal que estiguin 
registrades com a tals a Bèlgica. 

EL CIRC A VALÒNIA 

Estructura i finançament

La Federació Valònia-Brussel·les té com-
petències en matèria de cultura, ensenya-
ment, esport, joventut i salut.

La Direcció General de Cultura, el departa-
ment principal del Ministeri de Cultura, està 
dividit en diversos serveis que s’ocupen de 
les diferents disciplines artístiques:

• Servei d’Assumptes Generals
• Servei de Dansa
• Servei de Música Clàssica i Contem-

porània
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• Servei de Música no Clàssica
• Servei de Circ i Arts de Carrer
• Servei de Teatre 
• Servei de Difusió

Aquests serveis s’ocupen de donar suport 
a cada una d’aquestes disciplines dins el 
territori de la comunitat francesa de Bèlgi-
ca. La seva difusió internacional està as-
segurada per l’agència Wallonie-Bruxelles 
International (WBI) i per les agències sec-
torials Wallonie-Bruxelles Musique (WBM), 
Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse (WBTD), 
Wallonie-Bruxelles Images (WBImages).

Agents institucionals que afavoreixen 
la circulació del circ

 EL SERVEI DEL CIRC, DE LES ARTS
 FORANES I DE LES ARTS DE CARRER 
www.artscene.cfwb.be

La normativa que regula el sector de les 
arts es basa en el Decret 4/2003 de les 
arts escèniques, el qual especifica i re-
coneix el sector del circ, les arts foranes i 
les arts de carrer. El text també detalla els 
ajuts econòmics. 
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El Servei atorga subvencions a les com-
panyies, als festivals, als projectes de 
creació, així com a centres de creació i 
de formació i a les activitats de promoció. 

L’any 2013, el pressupost total per a les 
arts escèniques ha estat de 90.967.000 
euros. D’aquests, l’àrea de circ ha rebut 
1.282.000 euros repartits entre els dife-
rents tipus d’activitats:

• 6.500 € per a beques
• 346.000 € per al funcionament de 

companyies
• 350.000 € per a festivals
• 305.000 € per a ajuts a la creació
• 266.500 € euros per a llocs de creació 

i activitats de promoció
• 8.000 € euros per al funcionament del 

servei

D’altra banda, com a acció de suport 
al sector, el Servei subvenciona la guia 
d’arts de carrer, arts del circ i arts fora-
nes Le Nomade, amb la col·laboració de 
l’associació Olé Olé.
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 EL SERVEI DE DIFUSIÓ 
www.artscene.cfwb.be

La difusió és un servei que no té com a 
competència pròpia el Servei del Circ, 
de les Arts Foranes i de les Arts de Ca-
rrer, sinó que se n’ocupa, en la Direcció 
General de Cultura, el Servei de Difusió. 
Té com a objectiu la promoció i la difusió 
d’espectacles (circ, teatre, música, dansa 
i arts de carrer) a Brussel·les i a Valònia. 

El programa que es fa servir per afavorir 
circuits estables d’espectacles s’anomena 
Les Tournées Art et Vie, que requereix que 
l’espectacle i el programador (centre cultu-
ral, centre de difusió, festival, organismes 
d’educació i joventut) que sol·licita la inter-
venció financera sigui acceptat i reconegut 
prèviament pel Servei de Difusió.

Per informació, durant el 2012, el servei de 
difusió, a través de les Tournées art et Vie, 
ha atorgat 2716 subvencions, repartides en: 

• 1.385 per a concerts
• 1.001 per a teatre i contes
• 211 per a arts foranes, del circ i de 

carrer (101.555 €)
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• 51 per a dansa
• 68 per a espectacles pluridisciplinaris

 WALLONIE-BRUXELLES THÉÂTRE/DANSE 
www.wbtd.be

Estructura d’informació i promoció de 
les arts escèniques de la comunitat fran-
còfona. WBTD té com a missió contribuir 
a la sensibilització de la creació teatral 
i coreogràfica de la Federació Valònia-
Brussel·les a escala internacional.

Accions per a la internacionalització:

• Promocionar espectacles teatrals i 
coreogràfics mitjançant la invitació de 
programadors estrangers a festivals 
i altres esdeveniments culturals que 
tenen lloc a Valònia i Brussel·les: Mar-
ché du Théâtre d’Ittre, Namur en Mai 
o Rencontres de Théâtre Jeune Public 
de Huy, entre d’altres. 

• Potenciar la presència d’artistes i de 
professionals als mercats internacionals

• Potenciar la presència d’artistes de 
Valònia o Brussel·les als principals fes-
tivals internacionals que puguin tenir 
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un efecte multiplicador. Intentar establir 
nous contactes amb nous mercats per tal 
d’expandir horitzons.

• Participar en l’organització d’actes 
promocionals per a les empreses del 
sector, com Propulse o Objectif Danse. 
En aquest tipus d’accions s’organitzen 
showcases d’artistes de la regió i es con-
vida a participar-hi tots els professionals 
belgues i estrangers que ho vulguin.

• Participar en xarxes i lobbys interna-
cionals com l’IETM, CINARS o Culture 
Action Europe.

• Ser el punt de contacte cultural per a 
tots aquells que estiguin interessats 
en els projectes culturals de la Comis-
sió Europea.

• Publicacions:  
- Arts en Scène (butlletí sobre temes 
d’actualitat de la creació)  
- De Nous à Vous (butlletí sobre ajuts i 
convocatòries)  
- Point Contact Culture (difusió 
d’informació sobre cultura, 2007)  
- Catàleg d’espectacles de teatre per 
a joves públics en forma de DVD  
- Contribució a l’edició d’eines promo-
cionals.
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 WALLONIE-BRUXELLES INTERNACIONAL (WBI) 
www.wbi.be

WBI s’encarrega de les relacions inter-
nacionals de la comunitat francesa de 
Bèlgica per assegurar-ne la presència i 
la visibilitat a l’estranger. Tenen diferents 
línies d’acció:

• Relacions bilaterals: basades en 
l’acord de la comunitat francesa amb 
un altre país o regió per tal de poten-
ciar el desenvolupament de la regió 
belga i promoure la creació; la comu-
nitat francesa ha limitat el nombre de 
països o regions amb els quals esta-
bleixen relacions bilaterals i es basa 
en criteris de proximitat geogràfica o 
cultural, o en interessos particulars o 
polítics.

• Accions sectorials: la cooperació per al 
desenvolupament, els drets humans, la 
sanitat, el medi ambient, els intercanvis 
entre joves, etc.

• Relacions multilaterals: permet a les 
entitats federals participar en projectes 
europeus, francòfons o internacionals.

• Oficines a l’estranger per tal d’agilitzar 
les accions i les col·laboracions.
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• Filials: WBM, WBTD, WBImages, 
WBDM (disseny i moda), Oficina In-
ternacional de Joventut i Théâtre des 
Doms.

• Publicacions: 
 - Informació referent a beques i
 ajuts per a cada un dels sectors.
 - Resum de les accions anuals i del  
 pressupost dedicat a la internacio-
 nalització de cada sector.
 - Material promocional. 

 COMMISSION COMMUNAUTAIRE
 FRANÇAISE (COCOF)
www.cocof.be

Servei de l’àrea Sociocultural i del sector de 
les Arts del Circ.
Dóna suport a les activitats del circ que es 
fan a la regió francesa de Brussel·les capi-
tal. Préstec de material, difusió i formació

Regions
No tenen competències específiques en 
cultura, però sí que poden fer promoció 
d’esdeveniments. 
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 SERVEI PÚBLIC DE VALÒNIA (FINS AL 2008, 
 MINISTERI DE LA REGIÓ VALONA) 
www.wallonie.be

 REGIÓ DE BRUXELLES-CAPITAL 
www.bruxelles.irisnet.be
Agenda Cultural de la Regió de Brussel·les:
www.agenda.be

Províncies
Poden facilitar ajuts econòmics i mate-
rials.  

 BRABANT VALÓ 
Direcció d’Administració de Cultura, Esport i Joventut 
www.brabantwallon.be
Contacte: Jean-Louis Piersotte, director d’Administració

 HAINAUT 
Servei de les Arts de l’Escena
www.lafabrique.be
Contacte: Michel Tanner, director

 LIEJA 
Espace Belvaux  
www.provincedeliege.be/culture
Contacte: Jean Claude Xhenseval
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Servei Provincial de Cultura 
www.prov-liege.be/culture
Contacte: Jean Jacques Messiaen,
cap de departament

 LUXEMBURG 
Palais Abbatial 
www.province.luxembourg.be
Contacte: Christiane Toussaint

 NAMUR 
Servei de Cultura de la Província de Namur / Servei de 
Teatre d’Amateurs
www.province.namur.be
Contacte: Marie-Noëlle Vandermeunsbrugghe

Altres agents que afavoreixen la circu-
lació del circ (Valònia) 

 ASSPROPRO 
www.asspropro.be

Associació de Programadors Professio-
nals de la Comunitat Francesa. Entitat 
sense ànim de lucre amb prop d’un cen-
tenar de membres, entre els quals hi ha 
programadors i responsables culturals de 
les administracions públiques valones.
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Asspropro està associada amb:
• Comissariat General de Relacions In-

ternacionals de la Comunitat Francesa 
de Bèlgica

• Wallonie-Bruxelles Musiques
• Wallonie-Bruxelles Théâtre
• Ministeri de la Comunitat Francesa
• Provincia de Namur

El seu camp d’acció toca tots els aspectes 
de l’art de l’escena: circ, teatre, música, 
dansa o espectacles infantils. L’objectiu 
prioritari és millorar la circulació de produc-
cions artístiques de la comunitat francesa 
amb l’organització de gires i de trobades 
culturals. També pretén afavorir l’obertura 
al mercat europeu i mundial a través de 
contactes internacionals amb: Rideau 
(Quebec-Canadà), Chaînon Manquant 
(França), ATP (Suïssa), Festival Internacio-
nal de Teatre de Sibiu (Romania), Contact-
Acadie (Acàdia-Canadà), Masa (Àfrica). 

L’entitat ofereix informació de totes les 
associacions que agrupa, més les insti-
tucions i els centres culturals o festivals 
on es poden programar espectacles. Té 
una base de dades oberta al públic amb 
documents i recursos del sector del circ. 
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 CENTRE DES ARTS SCÉNIQUES-CAS 
www.arnika.be

 CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION 
 EN ARTS DU SPECTACLE 
www.cifas.be

 MAISON DU SPECTACLE - LA BELLONE 
www.bellone.be

EL CIRC A FLANDES 

Estructura i finançament 

En el cas de Flandes, l’autoritat admi-
nistrativa també està constituïda pel 
seu propi parlament i govern regional. 
Aquest està format per 13 ministeris, un 
dels quals és el de Cultura, Joventut, Es-
ports i Mitjans de Comunicació, del qual 
depèn tota la legislació sobre el circ. 
Cada ministeri està format pels steun-
punten (o punts de suport). Aquests són 
organitzacions centrades en una àrea 
cultural que donen suport, ajuden al 
desenvolupament i ofereixen serveis de 
comunicació.
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En matèria de legislació cultural, durant el 
període 1993-2008 el govern de Flandes 
ha posat les bases amb diversos decrets, 
com el Decret de les arts (2004), el de pa-
trimoni, el de polítiques culturals locals o 
el del circ (2008). La idea era integrar les 
àrees culturals amb un suport legal i una 
estructura financera.
 
Decret 4/2004 de les arts  
És el text legal que determina el tipus 
d’expressió artística o àrea a qui es pot 
donar subvencions (arts escèniques, 
música, arts visuals i audiovisuals, 
lletres, arquitectura, disseny, nous mi-
tjans, etc.). Reconeix les activitats de 
creació i representació artística i també 
afavoreix els organismes que s’ocupen 
de l’acompanyament tècnic o artístic i 
la gestió comercial i financera del pro-
jecte.

El Decret de les arts també preveu 
subvencionar projectes flamencs amb 
vocació internacional o iniciatives es-
trangeres que incloguin artistes o or-
ganitzacions flamenques. És a dir, si es 
vol optar a un ajut, s’ha d’estar registrat 
com a entitat a la regió o bé tenir part 
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del projecte vinculat amb entitats o pro-
fessionals de Flandes. En determinades 
ocasions el Ministeri organitza projec-
tes o actes dins el marc d’acords de 
col·laboració:
  
Tipus d’ajuts: 

• Projectes internacionals: gires interna-
cionals, coproduccions, participació 
en fires a l’estranger o intercanvis 
d’organitzacions que ja tenen un re-
coneixement internacional o que són 
capaces d’assolir-lo. 

• Els organismes que es presentin a un 
programa de finançament europeu po-
den demanar un ajut per les despeses 
internacionals que els pot ocasionar la 
seva preparació (per exemple trajectes, 
trucades internacionals, etc.). Amb aquest 
ajut el govern flamenc pretén incentivar la 
participació en projectes europeus. 

• Estades en organitzacions culturals 
a l’estranger. El cost d’aquest tipus 
d’iniciatives es pot finançar. 

• Xarxes: organitzacions internacio-
nals que uneixen membres al voltant 
d’un tema o sector amb l’objectiu 
d’intercanviar coneixement. 

BÈLGICA



48

• Despeses de desplaçament i manu-
tencions. Adreçades principalment a 
artistes i organitzacions culturals impli-
cades en activitats a l’estranger. 

• Traduccions de textos del flamenc a 
altres idiomes i viceversa. El contin-
gut del text ha d’estar relacionat amb 
l’escena cultural flamenca. 

Decret 9/2008 del circ  
És el decret mare que organitza i integra 
tot el sector del circ a Flandes. Aquest 
text té com a objectiu desenvolupar 
les arts del circ a través del suport a 
la creació, la distribució, la promoció i 
la professionalització dels artistes. Així 
mateix, determina com es poden atorgar 
les subvencions i el suport econòmic al 
sector; per exemple, a artistes, producto-
res, companyies o escoles que fomentin 
la disciplina. 

Posteriorment s’han anat fent petites 
modificacions del text (el 2013) segons 
els vaivens polítics, però que no es 
consideren canvis substancials, segons 
detallen els responsables de Circuscen-
trum.
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Agents institucionals que afavoreixen 
la circulació del circ
 
 AGÈNCIA D’ARTS I PATRIMONI 
www.kunstenenerfgoed.be

És l’organització pública que depèn del 
Ministeri de Cultura i que s’encarrega de 
desenvolupar tota la política cultural del 
govern flamenc en matèria de recursos i 
subvencions. Té com a objectiu reconèi-
xer, estimular i subvencionar la creació ar-
tística professional i el patrimoni cultural. 

El seu pressupost el 2012 ha girat al vol-
tant dels 189.500.000 euros, 150.000.000 
dels quals s’han destinat a l’art (en tots 
els seus àmbits) i els 39.000.000 restants 
al patrimoni. Són subvencions que vénen 
del Decret de les arts i que aquesta agèn-
cia gestiona i distribueix en el sector. En 
el cas del circ, el pressupost ha estat de 
2.259.000 euros el 2012. 

 BRUSSEL·LES 
Departament de Cultura, Joventut, Esports i Mitjans 
(Brussel·les)
www.vlaanderen.be/kunsten
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 ANVERS 
Departament de Cultura (Anvers)
www.provant.be/subsidies

 LIMBURG 
Direcció de Cultura (Hasselt)
www.limburg.be

 FLANDES ORIENTAL 
Direcció General de Cultura (Gant)
www.oost-vlaanderen.be

 BRABANT FLAMENC 
Provienciehuis / Àrea Cultural (Lovaina)
www.vlaamsbrabant.be

 FLANDES OCCIDENTAL 
Provienciehui / Direcció de Cultura (Saint Andries)
www.west-vlaanderen.be

Altres agents que afavoreixen la circu-
lació del circ
 VLAAMS THEATER INSTITUUT 

www.vti.be

Organisme dedicat a crear suports 
informatius relacionats amb el món de 
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les arts escèniques a Flandes. Els temes 
d’interès són els artistes i els seus tre-
balls, les polítiques culturals, les noves 
tendències i tot tipus d’informacions 
referents a noves infraestructures, forma-
cions o plataformes de distribució. Els 
destinataris d’aquestes informacions són 
els professionals del sector de les arts 
escèniques, els polítics, els estudiants, la 
premsa i el públic en general. 

Àrea: 
Arts escèniques: dansa, mim, teatre 
gestual, teatre musical, titelles, teatre 
d’objectes, teatre infantil, cabaret i circ.

Activitats i projectes:
• Centre d’informació i documen-

tació: Responen a les demandes 
d’informació (traduccions, temes 
legals…). Observen i documenten les 
novetats del sector: noves polítiques, 
tendències i creacions.

•	 Think tank sectorial i de recerca aplicada.
• Participació en iniciatives internacio-

nals, com la Conferència per les Políti-
ques Culturals i Tendències a Europa 
(www.culturalpolicies.net).
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• Formen part de xarxes internacionals 
com l’IETM, entre d’altres.

• Treballen amb diverses organitzacions 
de promoció per a l’organització de 
conferències i seminaris a Holanda i 
Bèlgica.

 FUNDACIÓ CIRCUSCENTRUM 
www.circuscentrum.be
ESPACE CIRQUE D’ANTONY
Centre flamenc de les arts del circ fun-
dat el 2008 (a través del Decret del circ 
del 2008). Depèn del govern regional, 
però també rep aportacions d’altres 
entitats públiques i privades. El seu 
objectiu és promoure el sector i donar-
hi suport a través de la formació, les 
subvencions econòmiques i la creació 
de xarxes, estructures i festivals. També 
s’encarrega d’agrupar i de fer estudis 
sobre el circ. El seu homòleg a la part 
de Valònia seria la Maison du Cirque 
(www.lamaisonducirque.be).
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Pràctiques i estratègies 

El sector del circ a França es pot caracte-
ritzar de la manera següent:

• A partir dels anys setanta comença 
a renovar-se el circ francès i sorgeix 
un nou concepte vàlid fins als nostres 
dies: el nouveau cirque.

• El dispositiu de suport públic és im-
portant —tot i que s’ha vist reduït els 
últims anys— i permet a les compan-
yies desenvolupar-se. N’és una prova 
el nombre significatiu de companyies 
(4501).

• Centralització dels recursos: Hors les 
Murs (http://www.horslesmurs.fr) i la 
publicació de la guia Goliath.

• Multiplicació de les escoles de circ a 
partir de 1980 i dels festivals a partir 

França 

1Font: http://www.horslesmurs.fr/plugins/fckeditor/userfi-
les/file/Ressources/Documentation/Rapports%20et%20
etudes/memento_1.pdf
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de 19942 (ampliació de l’oferta i la 
demanda).

• Festivals importants, que marquen ten-
dències i promocionen nous artistes.

• Poques agències i molts professionals 
freelance, que treballen en la difusió/
venda de la companyia.

Circuit estable

Tendències generals de programació de circ 
en sales, carrers, festivals, fires i circ en vela.

Quina és la situació actual dels circuits 
locals?
A França, hi ha un circuit de carrer potent 
que acull espectacles de circ (Aurillac, 
Chalon dans la Rue, etc.), però també el 
pes del circuit de sala és molt important. El 
circ s’obre a tots els públics i ja no viu de 
l’etiqueta del familiar; té un circuit propi. El 
circ s’obre a tots els públics i ja no viu de 
l’etiqueta del familiar; té un circuit propi.

2Font : http://www.scienceshumaines.com/le-marche-du-
cirque-bouleverse_fr_15486.html
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Des de l’any 2000, el format número té 
sortida, ja que s’emmarca en la tendèn-
cia actual: pocs artistes, curta durada, 
facilitat de mobilitat, menys costos i re-
ducció dels mitjans financers per acollir 
espectacles més singulars. Així i tot, ha 
tingut l’avantatge de convertir-se en un 
trampolí de llançament de nous talents. 
Hi ha tres festivals principalment consa-
grats al gènere: Circus Next, Cirque ô 
Présent i el Festival Mondial du Cirque 
de Demain.

Qui programa
Hi ha perfils diferents de programadors: 
els directors artístics (festivals), els tèc-
nics de cultura municipals (sales amb 
programació anual i també festivals), as-
sociacions i empreses/agències culturals.  

Com s’articulen els circuits 
Hi ha una xarxa específica, Territoires 
de Cirque, creada el 2004 per defensar 
els mitjans de producció i de difusió, i 
que avui consta d’una vintena de mem-
bres, pôles des arts du cirque, però 
també scènes nationales o subvencio-
nades. El 2006, aquesta associació va 
engegar una campanya sota el títol “El 
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circ en perill!” per alertar sobre la man-
ca de mitjans del sector. La xarxa recla-
ma un label, i més mitjans per al sector.
 
El Groupement National des Arts du Cir-
que (GNAC) és l’afirmació de la solida-
ritat del conjunt d’actors del circ (repre-
sentants de la formació, la producció i 
la difusió, que duen a terme diferents 
estètiques del circ, tant “tradicional” 
com “contemporani”; treballadors i 
assalariats; xarxes, sindicats, persones 
físiques i jurídiques) per construir-ne 
conjuntament el seu desenvolupament.

Circostrada Network, plataforma euro-
pea per a les arts de carrer i les arts 
del circ, dedicada a la informació, 
l’observació i als intercanvis professio-
nals, representa més de 50 membres 
de 17 països; la xarxa treballa en el 
desenvolupament i en el reconeixement 
d’aquests sectors a Europa. 

Espais d’exhibició
Són molt variats: teatres públics, teatres 
municipals, teatres privats (menys), sales 
alternatives, espais de creació, Pôle Na-
tional des Arts du Cirque (PNAC).   
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Es poden classificar en dues tipologies:

• Una especialització més o menys gran 
de les arts del circ (espais dedicats 
exclusivament al circ, que acullen 
sovint companyies en residència, i 
espais “generalistes” que programen 
espectacles de circ).

• Una tipologia “d’espais d’exhibició” 
que varia i que va de les scènes natio-
nales3 a centres culturals o direccions 
d’afers culturals. 

Fires i festivals. Com accedir-hi
S’hi pot accedir mitjançant dues vies: la 
programació directa per part del director 
artístic o bé mitjançant la selecció del 
dossier en l’apartat de showcases i nous 
talents del festival. 

3 Label acordat pel Ministeri de cultura a teatres públics 
francesos. El seu objectiu és ser un lloc de producció 
i difusió de la creació contemporània dins l’àmbit de 
l’espectacle en viu. 
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Festes majors. Com acostumen a con-
tractar
A França, el concepte de festa major està 
menys estès que a Catalunya. Així i tot, 
els tècnics de cultura dels ajuntaments 
que desitgen programar circ, o bé es 
desplacen a festivals prescriptors o bé 
contacten amb agències. Per exemple, el 
festival de Chalon dans la Rue té una forta 
participació de tècnics de cultura, ja que 
saben que allà poden trobar-hi gairebé 
tots els espectacles de circ en gira.

Dades

- Nombre d’equipaments o sales que 
tenen com a ús principal la programació 
d’espectacles escènics i que programen 
circ amb aforaments i titularitat.

La base de dades de Hors les Murs en 
comptabilitza un total de 138 només de 
circ i 175 de circ i arts de carrer.

Quan es mira la xarxa global de 
l’espectacle en viu a França, es constata 
que la difusió del circ està per desen-
volupar, però es confirma l’augment del 
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pes en la programació en sala. El circ, i 
sobretot les seves noves formes, troba el 
seu espai tant en els teatres com en els 
espais de programació pluridisciplinària. 

França també disposa d’espais de resi-
dència per als professionals del circ, un 
total de 77.

- Els pôles des arts du cirque són establi-
ments de referència per a les arts del circ 
i estan centrats en missions de producció 
i difusió. N’hi ha un total de 10: 

 CENTRE CULTUREL AGORA 
www.agora-boulazac.fr

 LE SIRQUE 
www.cirquenexon.com

 LA BRÈCHE - PÔLE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE 
DE BASSE-NORMANDIE 
www.labreche.fr

 CIRCUITS 
www.circa.auch.fr
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 CIRQUE JULES VERNE 
http://w2.amiens.com/artsducirque

 LE CIRQUE - THÉÂTRE D’ELBEUF 
http://www.cirquetheatre-elbeuf.com

 LA VERRERIE D’ALÈS EN CÉVENNES 
www.polecirqueverrerie.com

 CARRÉ MAGIQUE 
www.carre-magique.com

 LE PRATO 
www.leprato.fr

 LA CASCADE 
www.lacascadeclownetcirque.fr

A part dels pôles des arts du cirque, aquí 
teniu una selecció d’altres espais de difusió. 
Molts d’ells també disposen d’espais de resi-
dència: 

 AVANT SCÈNE 
www.avantscene.com

 L’ENTRE-SORT DE FURIES 
www.festival-furies.com
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 LA GRAINERIE 
www.la-grainerie.net

 ACADÉMIE FRATELLINI 
www.academie-fratellini.com

 ATELIER DU PLATEAU 
atelierduplateau.free.fr

 BONLIEU 
www.bonlieu-annecy.com

 LE BOULON 
www.leboulon.fr

 LE CARRÉ 
www.le-carre.org

 CULTURE COMMUNE 
www.culturecommune.fr

 EQUINOXE 
www.equinoxe-lagrandescene.co

 LA FERME DU BUISSON 
www.lafermedubuisson.com
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 LE MANÈGE DE REIMS 
www.manegedereims.com

 THÉÂTRE LE RANELAGH 
www.theatre-ranelagh.com

 CENTRE DES ARTS DU CIRQUE BALTHAZAR 
www.balthazar.asso.fr

 LE SAMOVAR 
www.lesamovar.net

 LE CENTQUATRE 
www.104.fr

 L’ABATTOIR 
www.labattoir.com

 THÉATRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE 
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

 PROJET 244 (LABORATORI DE LES ARTS DE CARRER) 

 CREAC DE MARSEILLE (CENTRE DE RECERCA 
 EUROPEU DE LES ARTS DEL CIRC) 
www.archaos.fr
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Nombre de representacions de circ rea-
litzades a les sales
No hi ha dades disponibles

Nombre de festivals i fires que tenen 
com a ús principal la programació 
d’espectacles de circ o escènics
Hi ha un total de 64 festivals que progra-
men únicament circ; són dades de Hors 
les Murs. Una part d’aquests festivals està 
organitzada per estructures que acullen 
companyies en residència i programen 
circ o arts de carrer anualment.

Percentatges de representacions de 
circ realitzades als festivals o les fires 
d’arts escèniques
No hi ha dades disponibles

Els professionals del circ

Perfil i tipologia
Formats a les escoles de circ franceses, 
però també en altres disciplines (dansa, 
teatre, etc.). Les companyies de circ són 
relativament petites i contracten les matei-
xes persones de manera regular. De les 
225 respostes obtingudes (50% del total), 
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un 96% declara treballar amb menys de 
10 persones amb contracte de durada 
determinada (intermittent du spectacle) 
i un 66,5% amb menys de 5 persones. 
Només un 3,5% declara treballar regu-
larment amb entre 11 i 40 persones i un 
0,5% amb més de 50 persones. Dels 872 
espectacles que han respost, un 75% 
implica d’1 a 4 artistes, un 17% implica 
de 5 a 10 artistes, i un 7%, de 10 a 20. Els 
espectacles amb molts artistes són rars, 
ja que només 10 espectacles impliquen 
de 20 a 30 artistes i un espectacle més 
de 70 artistes.

Nombre de companyies de circ 
A la base de dades de Hors les Murs en 
consten 450. Aquesta xifra s’ha multiplicat 
gairebé per cinc en vint anys (93 el 1990, 
219 el 2000). L’augment ha estat constant, 
ja que el nombre s’ha més que doblat en 
cada nou decenni. De fet, durant el de-
cenni 2000-2010, l’augment s’ha frenat a 
partir del 2005.

Configuració de les companyies
Dels 450 artistes i companyies cataloga-
des, 356 són companyies i 86 artistes. 
El 94% de les companyies estan cons-
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tituïdes en associació, un 5,5% són em-
preses i un 0,5% cooperatives. Dels 86 
artistes, un 96,5% es defineixen com a 
“artista individual”, i un 3,5% “indepen-
dent”. La companyia és la principal forma 
organitzativa dins el sector i l’associació, 
l’estatus jurídic més adoptat.  

Nombre d’espectacles de circ presen-
tats per les companyies de circ local
A la base de dades de Hors les Murs 
en consten 942, 528 dels quals es van 
crear abans del 2005 i 414 des del 
2006. La majoria de les companyies de 
circ (63%) té un espectacle disponible 
o dos, un 30% de les companyies entre 
tres i cinc, i un 7% més de sis. S’ha de 
tenir en compte que cada companyia 
pot oferir diferents formats, cosa que els 
permet adaptar-se més convenientment 
a la demanda. 

Nombre de representacions realitzades 
per les companyies de circ local
No hi ha dades disponibles
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Finançament

Despesa pública en circ i percentatge 
de les administracions
Les dades de què es disposa són del 
2008. En aquest any el Ministeri de Cultu-
ra va donar:

• 3.459.280 euros en concepte d’ajuts 
a les companyies (ajuts a la creació, 
residència, producció i itinerància)

• 2.248.700 euros als pôles des arts 
du cirque i a altres espais de difusió i 
producció

• 367.480 euros a festivals
• 45.000 euros al dispositiu Jeunes Ta-

lents Cirque
• 5.576.229 euros a la formació (escoles 

nacionals superiors, altres escoles i 
pôles nationaux de ressources)  

• 142.650 euros a organismes professio-
nals

• 411.600 euros a Hors les Murs
• 232.528 euros a l’ONDA4

4 Office National de Diffusion Artistique :
http://www.onda.fr/
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Polítiques públiques de finançament 
envers equipaments, companyies, pro-
jectes empresarials, etc.

• Pôles Nationaux des Arts du Cirque 
(PNAC): 
Són establiments de referència per a les 
arts del circ i estan centrats en missions 
de producció i difusió. Contribueixen, 
per la seva experiència i la seva capaci-
tat de desenvolupar les seves xarxes de 
contactes, a l’estructuració i la projecció 
de les arts del circ, així com a la renova-
ció de les formes i les estètiques.

També promouen accions perennes 
en els seus propis territoris en coope-
ració amb altres estructures regionals, 
nacionals i internacionals. Tenen locals 
permanents que els permeten dur a 
terme aquests objectius (carpes fixes 
o itinerants, sales de teatre, espais per 
acollir artistes en residència, terrenys 
preparats per acollir les carpes…). El 
seu projecte el duu a terme un pro-
fessional i respon a les missions que 
s’han acordat prèviament. El projec-
te ha de ser validat per l’Estat i les 
col·lectivitats territorials. 
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La llista completa es troba a l’enllaç 
següent: 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Disciplines-et-secteurs/Theatre-spectacles/
Organismes/Poles-Nationaux-des-Arts-du-
Cirque-PNAC

• Centres Nationaux des Arts de la Rue 
(CNAR):  
Són centres de creació artística sobre 
les arts de carrer. Les seves missions 
giren entorn de tres eixos: donar 
suport a la creació, dur a terme una 
programació nòmada i ser un centre 
de recursos, recerca i formació per 
als professionals del sector. Els cen-
tres també acullen companyies en re-
sidència i els proposen un espai per a 
la seva creació. Com els PNC, tenen 
locals perennes que els permeten dur 
a terme aquests objectius. A França 
n’hi ha un total de 9.

La llista completa es troba a l’enllaç 
següent: 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Disciplines-et-secteurs/Theatre-spectacles/
Organismes/Centres-Nationaux-des-Arts-de-la-
Rue-CNAR
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• Ministeri de Cultura i Comunicació - 
DMDTS
Ajuts a la producció dramàtica sobre 
crèdits descentralitzats (DRAC): Les 
companyies, a excepció de les que 
ja són subvencionades per la DRAC, 
poden fer una demanda d’ajuts a la 
producció dramàtica a la DRAC de la 
seva regió. També poden beneficiar-
se de convenis plurianuals acordats 
per les DRAC i segons les seves acti-
vitats de difusió i creació. 
 
Els ajuts a la itinerància són acordats 
sobre crèdits centrals (Direcció Gene-
ral de Creació Artística) per les com-
panyies de circ que són propietàries 
d’una carpa i que la utilitzen regu-
larment com a eina de creació i de 
difusió. Han de dur a terme almenys 
30 representacions sota carpa en un 
període de gira de dotze mesos. 
 
Ajuts a la difusió: més enllà del 
suport als PNAC, la missió principal 
dels quals és la difusió regular dels 
espectacles de circ, l’Estat dóna 
suport a festivals de renom nacional, 
com el CIRCA d’Auch, Janvier dans 
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les Étoiles de La Seyne-sur-Mer o 
el Festival du Cirque de Demain de 
París. 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/En-
pratique/Questions-frequentes/Theatre-spec-
tacles-Danse-Musique/Quelles-sont-les-aides-
apportees-par-l-etat-aux-arts-du-cirque

• Col·lectivitats locals
Les col·lectivitats locals (re-
gions, departaments, comunitats 
d’aglomeració, ciutats…) s’han con-
vertit en actors imprescindibles de 
l’espectacle en viu, amb dispositius 
i nivells d’intervenció molt diversos 
segons els territoris. Existeixen alguns 
dispositius específics d’ajuts a la 
creació i als esdeveniments culturals 
sobre la creació, la producció, la difu-
sió de les obres i també al funciona-
ment dels espais i dels festivals, així 
com dels equipaments. 
http://www.horslesmurs.fr/plugins/fckeditor/
userfiles/file/Conseil/Fiche%20Pratique%20Fi-
nancts%20Cirque.pdf
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Com aconseguir suport
 
El primer punt de contacte per aconseguir 
informació, assessorament i suport és a 
través dels arts council..
Els fons públics a Anglaterra es repartei-
xen en tres tipus de programes:

• National Portfolio
• Ajuts per a les arts (pressupost del 

fons de la National Lottery)
• Finançament estratègic

Durant el període 2012-2015, el pressupost 
estimat d’inversió en ajuts de l’Arts Council 
England, adreçat al sector global de les 
arts, és de 2.400.000 milions de lliures.
A Escòcia i Gal·les el que preval és que 
els artistes i les companyies siguin resi-
dents a la zona geogràfica en qüestió. Les 
línies de suport són genèriques a totes les 
formes de creació, amb alguna excepció, 
com, per exemple, el sector audiovisual, 
que té els seus propis fons. El circ entraria 
en la categoria genèrica de “teatre”.

Regne Unit / Irlanda
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En alguns casos, les autoritats locals 
també financen petits projectes adreçats 
a la comunitat. També hi ha una xarxa 
important de patrocinadors privats de les 
arts, a través dels charitable trusts i les 
fundacions privades.

Programa d’ajuts per a les arts
Ajut individual o a organismes que com-
pleixin els requisits d’elegibilitat. És un 
tipus de suport obert a diverses pràcti-
ques artístiques, no només el circ, amb 
convocatòria oberta permanent.

Els ajuts sota aquest programa, quan 
són a títol individual, van de les 1.000 
lliures a les 30.000 lliures, i cobreixen 
activitats que poden tenir una durada 
de fins a tres anys. Els organismes po-
den optar a un ajut de 1.000 a 100.000 
lliures (excepcionalment hi ha projec-
tes que, per la seva rellevància, poden 
rebre una quantitat superior), també 
per a activitats amb una durada de fins 
a tres anys.

Requisits que cal complir:
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/Gfta_
how_to_apply.pdf
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Programa de finançament estratègic
Sota aquest programa, l’Arts Council 
detecta certs projectes que, per les se-
ves característiques, compleixen amb les 
prioritats marcades al programa “Achie-
ving great art for everyone” (‘aconseguir 
que la cultura i l’art de qualitat arribin a 
tothom’). És un esquema que comple-
menta el National Portfolio. El pressupost 
per al període 2012-2015 és de 440 mi-
lions de lliures.
http://www.artscouncil.org.uk/publication_archive/
strategic-framework-arts/
 
Artists’ International Development Fund
Ajut finançat pel British Council i l’Arts 
Council England. El programa ofereix a 
creadors freelance o autònoms residents 
a Anglaterra, la possibilitat de desplaçar-
se a un altre país per establir llaços amb 
altres artistes o organismes. El pressupost 
és de 750.000 lliures.
http://www.artscouncil.org.uk/funding/our-inves-
tment/funding-programmes/artists-international-
development-fund/
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Companyies i organismes que han
rebut ajuts recentment al Regne Unit
 
Academy of Circus Arts & Physical 
Theatre Circomedia
Ajuts rebuts de l’Arts Council:
2012/13: 105.938 £
2013/14: 108.375 £
2014/15: 111.192 £
 
Albert & Friends Instant Circus
Organitzen tallers i grups participatius per 
a infants i joves dels 3 als 25 anys.
La companyia lidera un grup permanent 
de circ fet per joves, que fa gires nacio-
nals i internacionals; també organitzen un 
festival bianual, el Youth Circus Festival, i 
treballen amb les comunitats menys afa-
vorides de l’oest de Londres.
Ajuts rebuts de l’Arts Council:
2012/13: 87.933 £
2013/14: 89.955 £
2014/15: 92.294 £
 
Greentop Community Circus Centre
Ajuts rebuts de l’Arts Council:
2012/13: 70.000 £
2013/14: 71.680 £
2014/15: 73.544 £
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National Centre for Circus Arts
És una de les millors escoles de circ en 
l’àmbit europeu, i l’únic centre al Regne 
Unit on s’imparteixen de manera reglada 
aquests estudis, oferint una titulació. La 
seva seu és a Londres. Disposa d’espais 
de creació; ofereixen oportunitats a ar-
tistes que comencen i als que ja estan 
establerts; també acullen activitats partici-
patives, com ara el London Youth Circus.
Ajuts rebuts de l’Arts Council:
2012/13: 339.897 £
2013/14: 347.715 £
2014/15: 356.755 £
 
Swap Circus Trust
Com en la majoria de propostes del sec-
tor de les arts, es prioritzen les activitats 
adreçades al públic més jove i que rever-
teixen en la comunitat. En aquest sentit, 
Swap Circus Trust coordina la Youth Cir-
cus Network, projecte pel qual rep ajut.
Swap Circus Trust va néixer el 1986 
a Sheffield, gràcies a la participació 
d’acròbates, malabaristes, trapezistes 
i artistes aeris. Actualment el seu àmbit 
d’acció és nacional.
http://www.swamptrust.org.uk/
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Youth Circus Network
Aquesta xarxa té com a prioritats:
• Establir una xarxa de grups dedicats 

al circ per a joves a les zones de York, 
Rotherham i Nottingham, i donar-hi 
suport.

• Dur a terme tallers setmanals i forma-
ció de qualitat.

• Participar també a les escoles d’estiu, 
per expandir l’abast de la xarxa.

• Organitzar activitats extraescolars per 
a joves amb necessitats especials a 
Rotherham.

• Potenciar que els joves adults pu-
guin fer pràctiques o voluntariat en el 
camp del circ per a joves de la seva 
comunitat.

 
 
Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord
 
Creative Scotland
Suport públic a les arts.
Com a requisit imprescindible, la compan-
yia o l’artista ha de ser resident a Escòcia.
A títol individual:
http://www.creativescotland.com/funding/help/what-
can-i-apply-to/programmes-open-to-individuals
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Per a organismes
http://www.creativescotland.com/funding/help/what-
can-i-apply-to/programmes-open-to-organisations

Arts Council of Wales
Suport públic a les arts.
La companyia o l’artista ha de ser resident 
a Gal·les. Hi ha línies de suport individual 
i també adreçades a organismes:
http://www.artswales.org.uk/what-we-do/funding
 
Ajuts recents atorgats al sector de la dan-
sa a Gal·les:
http://www.artswales.org.uk/what-we-do/funding/
funding-directory
 
Irlanda del Nord
http://www.artscouncil-ni.org/artforms/Circus.html
L’Arts Council està obert a rebre sol·licituds 
de professionals del sector del circ, així 
com d’organitzacions, per donar suport a:
• Artistes que vulguin desenvolupar un 

treball propi.
• Organitzacions que busquin finança-

ment per a projectes en què estigui 
inclosa la participació de la gent de 
la comunitat on treballin (Small Grants 
Programme).

• Organitzacions que presentin un pro-
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jecte que contribueixi al creixement 
de les arts en la comunitat, així com 
el desenvolupament de nous públics, 
i que siguin una mostra de la diversi-
tat social i cultural d’Irlanda del Nord 
(Organisation Project Funding).

• Organitzacions que programen activi-
tats anuals per dur a terme aquestes 
activitats (Annual Support for Organisa-
tions Programme).

• La compra d’equips per millorar els 
serveis que s’ofereixen (Equipment 
Programme).

 
Finançament de fons privats
Altres alternatives de finançament a tra-
vés dels charitable trusts. 
Association of Charitable Foundations
http://www.acf.org.uk/seekingfunding/index.aspx?id=70
 
Font:
http://artsandbusiness.bitc.org.uk/
http://artsandbusiness.bitc.org.uk/research/latest-
private-investment-culture-survey-201112 
 
Fons de finançament dedicats al circ:
http://sideshow-circusmagazine.com/research/
funding-sources 
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No hi ha dades disponibles

2. Introducció general del consum 
de circ en els països d’estudi
• Pràctiques culturals
• Nombre d’espectadors (representacions
     programades a les sales o equipaments)

 Alemanya, Àustria, Suïssa i Països Nòrdics

No hi ha dades disponibles

Bèlgica

França
 

Pràctiques culturals
 
El document del qual s’han extret les 
informacions és l’explotació de l’enquesta 
“Les pratiques culturelles des Français à 
l’ère numérique” del 2008. 5Un element a 

5 http://www.horslesmurs.fr/IMG/pdf/memento2_publics-
rueetcirque.pdf
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tenir en compte és que, malauradament, 
l’enquesta no dóna resultats respecte de 
les pràctiques dels menors de 15 anys, 
perquè és una franja de públic a la qual 
s’adreça el circ.  
 
De totes les disciplines de l’espectacle 
en viu, el circ és la que registra l’índex 
més feble de “no públic”. Només un 
22% dels francesos de 15 anys i més 
declaren no haver anat mai a un espec-
tacle de circ al llarg de la seva vida, 
mentre que un 42% no ha anat mai al 
teatre. Efectivament, amb un índex del 
14% de freqüentació al curs dels dotze 
darrers mesos, el circ és la tercera ca-
tegoria més freqüentada, després dels 
espectacles de carrer (34%) i del teatre 
(19%).

L’observació del perfil del públic per 
edats confirma una sobrerepresentació 
dels 25-34 anys i dels 35-44 anys, que 
representen, conjuntament, un 53% 
del públic del circ. Aquest predomi-
ni és encara més aclaparador en el si 
dels públics regulars o assidus, en què 
aquestes dues sèries representen el 
57% del públic.  
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Sobre les característiques del públic del 
circ es pot dir:
• Poca diferència de pràctica segons el 

gènere. Una mica més d’homes (79%) 
que de dones (77%)

• Un públic majoritàriament ocasional. 
El pes (%) de la freqüentació regu-
lar (tres vegades i més durant l’any) 
del 5% és, de lluny, el més feble si 
el comparem amb altres disciplines 
(14% per a la dansa, 23% per als 
espectacles de carrer i 31% per al 
teatre). Es pot explicar pel fet que 
hi ha menys representacions de 
circ que de dansa o teatre. L’índex 
d’assidus del públic del circ (37%) és 
el més baix, juntament amb el de pú-
blics d’espectacles de carrer (34%). 
També cal destacar que els públics 
del circ assisteixen relativament poc a 
altres tipus d’espectacles.

• Forta presència d’empleats i obrers. 
Els empleats són particularment pre-
sents (23% quan la mitjana nacional 
de la població de 15 anys o més és 
del 16%). El circ és la disciplina en 
què són més nombrosos, així com 
els obrers qualificats (11%). Com per 
als espectacles de carrer, el circ té la 
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peculiaritat de tocar a la vegada els 
públics familiars amb les pràctiques 
culturals, i també les categories de 
població poc acostumades a aques-
tes pràctiques.  

• Públics menys titulats que els d’altres 
disciplines. El circ és la disciplina que 
toca el nombre més gran de persones 
“sense títol”, amb un 14%. L’anàlisi 
s’ha de fer tenint en compte que els 
públics del circ són ocasionals i que 
per a algunes famílies anar al circ és 
l’única sortida que es fa durant l’any. 
També és probable que entre les 
representacions de circ tradicional iti-
nerant i el del circ de creació en sala 
el públic assistent sigui diferent.

• El lloc de residència, un factor poc 
discriminador. L’anàlisi del perfil del 
públic per categories de lloc de re-
sidència subratlla que, com els pú-
blics dels espectacles de carrer, els 
públics del circ són, respecte d’altres 
disciplines, més provincials (fora 
de l’Illa de França) que de la regió 
de París. Les comunes de més de 
100.000 habitants i les comunes ru-
rals són les més representades (29% i 
21%, respectivament).  

FRANÇA



84

• Pràctiques mediàtiques menys des-
envolupades que els públics d’altres 
disciplines. Els públics del circ com-
parteixen amb els públics dels es-
pectacles de carrer el fet de ser més 
mixtos socialment que els d’altres 
disciplines de l’espectacle en viu. 

Nombre d’espectadors (representa-
cions de circ programades a les sales o 
equipaments)
No hi ha dades disponibles
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ GENERAL DEL CONSUM DE CIRC DELS PAÏSOS D’ESTUDI





86

Regne Unit / Irlanda
 

Actuacions de companyies catalanes al 
Regne Unit

Recull d’algunes de les actuacions de 
companyies catalanes que han tingut 
lloc al Regne Unit en els darrers anys 
(segons les dades disponibles). Espec-
tacles de circ contemporani, acrobàcia, 

* L’any 2012, amb motiu dels Jocs Olímpics duts a terme a 
Londres, la presència de companyies catalanes va ser molt 
important. Malgrat que no totes pertanyen al circ, adjuntem 
la llista de les 18 companyies que van passar pel Regne 
Unit, presents en 12 festivals, amb un total de 60 actuacions:

La Fura dels Baus: http://www.lafura.com/web/cat/
obras_ficha.php?o=219
Mumusic Circus: http://mumusiccircus.com/circus/por-
tada.html
Los2play: http://www.los2play.com/
Sienta la Cabeza: http://www.sientalacabeza.
com/?p=53&lang=ca
Katakrak: http://www.katakrak.com/
Guixot de 8: http://www.guixotde8.com/index2.
php?lang=cat
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clown… o d’altres disciplines properes al 
circ o mixtes.*
 

2013 

 GREENWICH AND DOCKLANDS INTERNATIONAL 
 FESTIVAL, LONDRES 
Max Calaf, Any day
22 i 23 de juny del 2013
http://www.festival.org/whatson/67/any-day/

REGNE UNIT / IRLANDA

Leandre: http://www.leandre.es/
Cia La tal: http://www.cialatal.com/cat/index.html
Osadia: http://osadiaonline.com/
Ne me titere pas: http://nemetiterepas.cat/ai1ec_event/
circumloqui-a- londres/?instance_id=1116
Latrium Teatre: http://www.laitrum.com/cat%20especta-
cles.html#automatarium
Barcelona Internacional Teatre: http://www.bitbarcelona.
com/en/forests/
Fadunito: http://www.fadunito.com/html2/index.php/
espectacles-de-carrer
Residual Gurus: http://www.residualgurus.com/?lang=ca
Circ pànic: https://sites.google.com/site/jcircpanic/
Itinerània: http://www.itinerania.com/en/default.asp
Sarruga: http://sarruga.blogspot.co.uk/
Enfila’t: http://enfilat-plecs.blogspot.co.uk/
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 SALISBURY INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL 
Los Galindos, Maiurta
25 i 26 maig del 2013
https://www.salisburyfestival.co.uk/detail.php?id=793
 
 MINTFEST FESTIVAL, KENDAL 
Los Galindos, Maiurta
Del 30 agost a l’1 de setembre del 2013
http://www.lakesalive.org/los-galindos-
maiurta/?did=2020
Escarlata Circus, Devoris Causa
Del 30 d’ agost a l’1 de setembre del 2013
http://www.lakesalive.org/escarlata-circus-devoris-cau-
sa-catalunya-spain/?did=2013
 
 GIFFORDS CIRCUS, EN DIVERSES LOCALITATS 
 DEL REGNE UNIT
Odoroff (Maxishows)
Temporada de maig a setembre del 2013
Espectacle de màgia a circ de carpa 
http://www.giffordscircus.com/
http://www.maxishows.org/
 

2012
 
 DIA DE SANT PATRICI, DUBLIN, IRLANDA 
Mumusic Circus, Merci bien
18 de març del 2012
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 GREENWICH AND DOCKLANDS INTERNATIONAL 
 FESTIVAL, LONDRES 
Circ Pànic, L’home que perdia els botons
Del 22 al 24 de juny del 2012 (només es va celebrar una 
funció per lesió de l’artista)
http://www.festival.org/festival/overview/1/2012/
 
 WATCH THIS SPACE, NATIONAL THEATRE, LONDRES 
Leandre, Chez Leandre
6 i 7 de juny del 2012
Mumusic Circus, Roda món
30 i 31 de juliol i 1 d’agost del 2012
Los2play, Starfatal
2 i 3 d’agost del 2012
Circ pànic, L’home que perdia els botons (cancel·lat 
per lesió de l’artista)
 
 MILTON KEYNES INTERNATIONAL FESTIVAL 
http://www.ifmiltonkeynes.org/2012-festival-program-
me/2012/07/21/if-focus-catalan-amp-balearic-islands-
events.html
Enfila’t, Plecs
21 i 24 de juliol del 2012
Espectacle inaugural
Circ pànic, L’home que perdia els botons (cancel·lat 
per lesió de l’artista)
Mumusic Circus, Roda món
29 de juliol del 2012
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 SHOWTIME, LONDRES, OLIMPÍADA CULTURAL 
Leandre, Démodés
Del 27 d’agost al 9 de setembre del 2012
Barris de: Enfield, Uxbridge, North End
www.molpresents.com/showtime
http://festival.london2012.com/events/9000963233
Ne me titere pas, Circumloqui
Del 25 d’agost al 9 de setembre del 2012
Barris de: Enfield, Uxbridge, North End
 
 STOCKTON INTERNATIONAL RIVERSIDE FESTIVAL 
Circ pànic, L’home que perdia els botons 
(cancel·lat per lesió de l’artista)
4 i 5 d’agost del 2012
http://www.sirf.co.uk/
 
 EDINBURGH FRINGE FESTIVAL, ESCÒCIA 
Laitrum, Automatarium
Del 15 al 22 d’agost del 2012
http://www.laitrum.com/eng%20espectacles.html
 
 
2011-2009 
 
No hi ha dades actualitzades disponibles.
Algunes de les actuacions del sector del 
circ que van tenir lloc són:
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 WATCH THIS SPACE, NATIONAL THEATRE, LONDRES 
Mumusic Circus, Roda món
27 i 28 de juliol del 2011  
Mumusic Circus, Merci bien
14 i 15 d’agost del 2010
 
 WATCH THIS SPACE, NATIONAL THEATRE, LONDRES 
Del 26 al 28 d’agost del 2009
The gingers
Los2play
Mumusic Circus, Merci bien
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Programadors i festivals internacionals 
de circ i arts de carrer (selecció):  
 
 FESTIVAL SOL Y CIRCO / ARTISTENPREIS / 
 CIRCUS MIGNON (ALEMANYA). PER A NÚMEROS 
www.solycirco.de 
Festival de circ a l’illa de Sylt. Tenen una competició per 
a artistes menors de 27 anys dotada amb un premi de 
15.000 euros i contractació al Winter Circus d’Hèlsinki.  
 
 EUROPEAN YOUTH CIRCUS – LANDESHAUPTSTADT 
WIESBADEN (ALEMANYA) 
www.wiesbaden.de/circusfestival 
Festival organitzat pel Departament de Cultura de Wies-
baden. Focus en joves artistes.  

3. Recursos locals
• Programadors
• Festivals i fires
• Agents de distribució / mànagers
• Productors i coproductors
• Institucions i agents articuladors
• Programes de suport, ajuts o convocatòries a 

projectes internacionals
 

Alemanya, Àustria, Suïssa i Països Nòrdics
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 WINTERFEST (ÀUSTRIA) 
www.winterfest.at 
Festival de circ a Salzburg. En carpa. Del final de 
novembre al final de desembre, cinc setmanes. Edició 
2012: 4 companyies, 109 representacions, 24.000 es-
pectadors. Només li interessen propostes molt potents 
que omplin la carpa cada vespre. 
 
 YOUNG STAGE – INTERNATIONAL CIRCUS 
 FESTIVAL DE BASILEA (SUÏSSA) 
www.young-stage.com 
Festival internacional de circ a Basilea
 
 LA STRADA - INTERNATIONALES FESTIVAL FÜR 
 STRASSEN - UND FIGURENTHEATER DE GRAZ 
 + CIRQUE DE NOÊL (ÀUSTRIA) 
www.lastrada.at
Festival internacional de teatre de carrer i teatre figura-
tiu, a l’agost. Per Nadal fan un festival de circ. Enguany 
no s’ha fet per manca de fons.
 
 CHAMÄLEON MUSIC-THEATRE-VARIETÉ (ALEMANYA) 
www.chamaeleonberlin.de
Espai a Berlín que programa circ i varieté. 
 
 WINTERGARTEN VARIETÉ (DE) 
www.wintergarten-variete.de
Espai a Berlín que programa circ i varietats. 
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 SHAKE! DAS ZELT AM OSTBAHNHOF (ALEMANYA) 
http://www.shake-berlin.de/
Espai a Berlín que programa circ i varietats. 
 
 FRIEDRICHSBAU VARIETÉ (ALEMANYA) 
http://www.friedrichsbau.de/
 
 UFA-FABRIK (ALEMANYA) 
www.ufafabrik.de 
Espai a Berlín que programa, entre d’altres, circ.
 
 POMP DUCK AND CIRCUMSTANCE (ALEMANYA) 
www.pompduck.de
Dinnershows amb circ i varietats.
 
 GOP VARIETÉ THEATER (ALEMANYA) 
www.variete.de 
Programador de varietats en diverses ciutats aleman-
yes: Hannover, Bremen, Essen, Münster, Munic, Bad 
Oeynhausen, Gütersloh.
 
 KRYSTALLPALAST VARIETÉ LEIPZIG (ALEMANYA) 
www.krystallpalastvariete.de 
Sala de varietats a Leipzig. Interessats en espectacles 
de circ en interior.
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 TOLLWOOD FESTIVAL (ALEMANYA) 
www.tollwood.de
Festival bianual (estiu: juny-juliol; hivern: desembre) de 
circ contemporani, teatre còmic, etc. A l’aire lliure.  
 
 LA STRADA (BREMEN) (ALEMANYA) 
www.strassenzirkus.de
Festival de circ i teatre de carrer. A mitjan agost, a Bre-
men.   
 
 INTERNATIONALES KLEINKUNSTFESTIVAL – FÖRDER-
VEREIN KLEINKUNST INSEL USEDOM (ALEMANYA) 
www.kleinkunst-festival.com 
 
 KLEINES FEST IM GROSSEN GARTEN (HANNOVER 
 I ALTRES CIUTATS) (ALEMANYA) 
www.kleines-fest.de
Programador municipal. Festival de teatre, arts de ca-
rrer, circ i música, en un jardí barroc de Hannover amb 
diversos escenaris (sobretot a l’aire lliure). 
 
 MALA PERFORMERSKA SCENA – 
 FESTIVAL NOVOG CIRKUSA (CROÀCIA) 
www.cirkus.hr 
Festival de nou circ a Croàcia. 
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 GAUKLER FESTIVAL - KINDER - 
 UND GAUKLERFEST (ALEMANYA) 
www.gauklerfestival.de 
Festival d’arts de carrer, circ, teatre infantil i música.
 
 CIRKUS RUSKA FESTIVAL (FINLÀNDIA) 
www.circusruska.com 
Festival de circ a Finlàndia. 
 
 CIRKO FESTIVAL (FINLÀNDIA) 
www.cirko.fi 
Festival de circ a Finlàndia
 
 NORDIC HOUSE (ISLÀNDIA) 
www.norraenahusid.is 
Programador. Organitzen un festival de circ i arts de 
carrer a Reykjavík. Primera edició: juliol del 2013.
 
 DIRK DENZER PERFORMING ARTS – 
 INTERNATIONALES VARIETÉFESTIVAL (ALEMANYA) 
www.varietefestival.de 
Festival internacional de varietats.
 
 STARTISSIMO – INTERNATIONALES VARIETÉ- 
 UND ZIRKUSFESTIVAL (ALEMANYA) 
www.startissimo.de 
Festival internacional de circ i varietats a Dresden. Te-
nen un premi per a joves artistes. Creat el 2002, l’última 
edició va ser el 2009. No se sap si tindrà continuïtat.  
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 SCHEUNE SCHAUBUDEN SOMMER (ALEMANYA) 
www.schaubudensommer.de 
Festival de teatre, circ, clown i titelles a Dresden-
Neustadt, al centre cultural Scheune. En interior i a l’aire 
lliure. El director artístic també programa el Wanderthea-
terfestival de Radebeul.  
 
 EVENT PARK (ALEMANYA) 
www.eventpark.de 
Parc d’atraccions a Leipzig, interessat en propostes de 
carrer i entreteniment.  

 KULTURBÜRO STADT SCHWERTE (ALEMANYA) 
www.welttheater-der-strasse.de 
Programador municipal que organitza, entre d’altres, diver-
sos festivals internacionals de teatre còmic i de petit format 
(Schwerter Kleinkunstwochen), de carrer (Welttheater der 
Strasse) i de dansa-teatre (Tanztheater Schwerte).
 
 MICRO!FESTIVAL DORTMUND / 
 KULTURBÜRO STADT DORTMUND (ALEMANYA) 
www.dortmund.de/kulturbuero
Festival de teatre de carrer i músiques del món organit-
zat pel Kulturbüro de Dortmund (institut de cultura de la 
ciutat). A l’agost. Des del 1994.  
 
 STOCKHOLM CULTURE FESTIVAL (SUÈCIA) 
http://kulturfestivalen.stockholm.se
Festival d’estiu (música i arts de carrer) organitzat per la ciutat. 
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 VIA THEA DE GÖRLITZ (ALEMANYA) 
www.viathea.de
Festival internacional de teatre de carrer i dansa al carrer 
de Görlitz, a la frontera amb Polònia. Anual, al juliol-agost.   

 EUROPÄISCHES STRASSENTHEATERFESTIVAL 
 DE DETMOLD (ALEMANYA) 
www.strassentheater-detmold.de
Programador municipal que organitza cada dos anys el 
Festival Europeu de Teatre de Carrer.
 
 INTERNATIONALES STRASSENTHEATERFESTIVAL
 DE HOLZMINDEN (ALEMANYA) 
www.holzminden.de/strassentheater.htm
Kulturbüro: agència especialitzada en teatre de carrer. 
Organitza el Festival Internacional de Teatre de Carrer 
de Holzminden. Biennal.   
 
 STADT RASTATT - TÊTE À TÊTE -  
 INT. STRASSENTHEATERFESTIVAL (ALEMANYA) 
www.tete-a-tete.de
Festival biennal (maig-juny) de teatre, teatre de carrer i 
música. 
 
 SOMMERSZENE - INTERNATIONALE 
 STRASSENTHEATERTAGE (ALEMANYA) 
www.sommerszene.de 
Festival de teatre de carrer i música, que té lloc a l’agost 
a Saarbrücken, Völklingen i Dillingen. 
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 KULTURBÜRO DER STADT SCHWERTE (ALEMANYA) 
www.welttheater-der-strasse.de 
Programador municipal que organitza el festival inter-
nacional de teatre còmic i de petit format (Schwerter 
Kleinkunstwochen) i de carrer (Welttheater der Strasse).  
 
 AT.TENSION FESTIVAL (ALEMANYA) 
www.attension-festival.de 
Festival de teatre i circ en un antic aeroport soviètic, a la 
regió alemanya de Brandenburg.

 
Principals fires i trobades professionals 
d’arts de carrer i circ
 
 INT. KULTURBÖRSE DE FREIBURG (ALEMANYA) 
www.kulturboerse-freiburg.de 
Any de creació: 1989
Anual, propera edició: 26a edició, 27-30 de gener del 2014
Participació internacional (però predominant de l’àrea 
germanoparlant)
Públic predominantment professional
 
La Internationale Kulturbörse de Freiburg 
és una fira de teatre de petit i mitjà format, 
teatre còmic, circ, varietats, màgia, arts 
de carrer i música. Té lloc al pavelló firal 
de la ciutat. El públic assistent a la Kultur-
börse de Freiburg prové principalment de 
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l’àrea germanoparlant (Alemanya, Àustria 
i Suïssa), amb públic d’altres països, com 
França, Bèlgica o Holanda. A banda dels 
responsables d’algun festival internacio-
nal destacat, que sovint vénen amb un 
perfil molt concret (teatre de carrer, circ, 
infantil), a la Kulturbörse de Freiburg hi 
assisteixen molts programadors munici-
pals, interessats en un espectre més am-
pli d’espectacles, ja que sovint gestionen 
sales i esdeveniments pluridisciplinaris. 

La Kulturbörse se celebra al recinte firal de 
la ciutat, amb un pavelló destinat al mer-
cat, amb estands de companyies, agèn-
cies, empreses de serveis i institucions, 
i cinc escenaris situats dins del mateix 
recinte firal: una sala gran amb capacitat 
per a prop de 1.000 persones, on van tenir 
lloc l’espectacle inaugural, alguns dels 
showcases de teatre i la gala especial de 
circ; una sala mitjana on es programaven 
concerts musicals; una sala petita per a 
teatre, i una zona especial per als espec-
tacles de carrer (situada dins del pavelló, 
entre les entrades a les sales). 

El primer dia té lloc la inauguració oficial 
de la fira, que, com cada any, coincideix 
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amb el tret sortida del festival de teatre 
Grenzenlos, que se celebra a Freiburg 
durant aquestes dates. Després, durant 
els tres dies de fira pròpiament dita, tenen 
lloc al llarg de tota la jornada uns 180 
showcases. Les actuacions són curtes, 
generalment de 20 minuts, i les compan-
yies acostumen a actuar dos o tres dies 
(un passi per dia). Completa la programa-
ció el Varieté-Abend, una gala de dues 
hores que es fa el dimecres a la nit, amb 
actuacions d’artistes internacionals del 
món del circ, les varietats i la màgia. 

La presència catalana a Freiburg en les 
últimes edicions de la Kulturbörse ha 
tingut molt bona rebuda per part dels 
programadors alemanys, que han ma-
nifestat en nombroses converses l’alta 
qualitat de les propostes de les compan-
yies catalanes, fent que la valoració final 
sigui molt positiva.
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 PERFORMANCE PADERBORN (ALEMANYA) 
www.performance-paderborn.de  
Any de creació: 2005
Periodicitat: anual 
Dates següent edició: 2-4 setembre del 2014
 
La ciutat alemanya de Paderborn (Renà-
nia del Nord-Westfàlia) acull anualment, 
des del 2005, la fira especialitzada en arts 
de carrer Performance. Organitzada pel 
Kulturamt Paderborn, l’institut de cultura 
de la ciutat, la Performance consta d’una 
part de fira amb estands i infowalls de 
presentació per a les companyies, així 
com un programa d’actuacions amb for-
mat showcase d’aproximadament 30 mi-
nuts. El perfil de les companyies abraça 
tot l’espectre de les arts de carrer, des de 
walkacts fins a espectacles infantils, circ, 
instal·lacions, teatre amb text i sense, etc. 

Els professionals acreditats tenen accés 
lliure tant als showcases com a la part 
d’estands, situada en un edifici annex, 
mentre que el públic general només té ac-
cés als espectacles, amb una entrada a 
un preu molt assequible. Al matí la fira rep 
la visita de diverses escoles, que gaudei-
xen dels espectacles per a públic infantil. 
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 KTV/ATP - SCHWEIZER KÜNSTLERBÖRSE (SUÏSSA) 
www.ktv.ch/
Periodicitat: anual 
Dates de la propera edició: abril del 2014

La KTV/ATP (Vereinigung KünstlerInnen-
Theater-VeranstalterInnen, associació 
d’artistes i programadors de teatre) repre-
senta els artistes, els teatres, els progra-
madors i les agències de teatre, espe-
cialment de Kleinkunst (arts de carrer, 
varietats, circ, cabaret) a Suïssa, a totes 
les regions idiomàtiques. Reben suport 
per part del Ministeri de Cultura (Bundes-
amt für Kultur).

La KTV/ATP existeix des de fa trenta anys 
i té 4.500 membres: prop de 700 artistes i 
companyies, 300 organitzacions teatrals, 40 
agències i 200 professionals. La KTV/ATP 
dóna suport als seus membres amb temes 
relatius a gires, adreces, tràmits administra-
tius, taxes, condicions, contractes, etc.  

Schweizer Künstlerbörse
Organitzada per la KTV/ATP, associació 
d’agents i programadors de teatre a Suïssa, 
la Borsa Suïssa d’Espectacles no és una fira 
oberta al públic en general, sinó —molt típic 

ALEMANYA, ÀUSTRIA, SUÏSSSA I PAÏSOS NÒRDICS



104

de la Confederació Helvètica— una mostra 
pensada i realitzada per i per als suïssos. 

Allà s’hi donen cita tots els professionals 
suïssos i s’hi presenten les novetats dels 
agents suïssos. Tots els idiomes oficials 
de Suïssa hi estan representats, tant a les 
moderacions com a la selecció d’artistes 
que hi actuen. Es duu a terme cada any, a 
l’abril, a Thun. 
 
 
 SUBCASE, SUBTOPIA CIRCUS FAIR (SUÈCIA) 
www.subcase.se 
Any de creació: 2009
Anual, propera edició: febrer del 2014 
Participació internacional (predominantment de l’àrea 
escandinava)
Públic professional
 
Des de fa uns quants anys, el govern 
suec ha invertit molts recursos a rellançar 
una zona als afores d’Estocolm que es-
tava patint greus problemes socials i de 
marginalitat. Una de les eines ha estat la 
reconstrucció d’una antiga fàbrica, que 
actualment alberga un viver d’empreses 
culturals i també espais d’assaig per a 
companyies de circ contemporani.  
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En aquest marc, des de fa uns quants 
anys els responsables del projecte Subto-
pia han creat Subcase, una fira de circ 
contemporani adreçada a donar a conèi-
xer les produccions de circ contemporani 
escandinaves (no només sueques). La 
cita és anual, a mitjan febrer. 

Entre el 13 i el 15 de febrer del 2013, 
Estocolm ha acollit la cinquena edició 
de la mostra de circ nòrdic Subcase. 
Organitzada per Subtopia, la fira ha 
tingut lloc als hangars situats als afores 
d’Estocolm, i enguany hi han participat 
un centenar de professionals, sobretot 
provinents dels països nòrdics, més 14 
periodistes, 23 companyies de circ que 
participaven al programa d’actuacions, 
works in progress i pitchings, i 7 com-
panyies i institucions més presents al 
Circus Market Place. 

El centre neuràlgic del Subcase és a 
Hangaren, un antic magatzem de 2.300 
metres quadrats restaurat i modernitzat, 
inaugurat al setembre del 2010 i amb 
capacitat per a 850 seients (fins a 2.500 
persones en concerts a peu dret). Han-
garen acull el gruix dels espectacles 
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amb tres escenaris, així com els mostra-
dors d’informació i acreditació, el Circus 
Market Place i una zona de càtering que 
també ha servit de punt de reunió informal 
per als assistents. 

La programació és bàsicament escandi-
nava, amb espectacles de companyies 
de Suècia, Dinamarca, Noruega i Finlàn-
dia. Els xous presentats estan preparats 
per ser contractats i fer gira, com a molt 
tard a partir de la tardor del 2013. La 
selecció comprèn un espectre ampli de 
gèneres, estils i audiències, des de ma-
labars i equilibris fins a espectacles amb 
vídeo, llit elàstic, etc. 

L’any 2013, arran d’una col·laboració amb 
Fira Tàrrega i l’Institut Ramon Llull, hi van 
participar tres companyies de circ catala-
nes. Cal tenir present, però, que l’objectiu 
del Subcase, igual que en el cas de la 
Schweizer Künstlerbörse, no és oferir una 
fira internacional oberta a tothom, sinó 
una mostra per donar a conèixer les com-
panyies de la seva regió.
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Agents / Distribució / Producció
 
 UTE CLASSEN (ALEMANYA) 
www.uteclassen.de 
Agent d’arts de carrer i circ, molt activa en iniciatives 
per lluitar pel reconeixement de les arts de carrer i 
el circ com a forma cultural. Bona coneixedora de 
l’escena catalana. 
 
 GROUNDFLOOR PRODUCTION AB (SUÈCIA) 
www.groundfloorproduction.se 
Agent d’espectacles de circ, també col·labora en la 
producció del festival d’estiu d’Estocolm.
 
 FUNNYBONES PRODUCTION (SUÈCIA) 
www.funnybones.se 
Productora que organitza un festival d’arts de carrer a 
Estocolm.
 
 DAS ZELT AG (SUÏSSA) 
www.daszelt.ch 
Carpa a Zuric que acull circ i teatre còmic.

 SOPHIE’S ENTERTAINMENT (FINLÀNDIA) 
www.sophiesentertainment.com 
Agent finlandesa de circ i màgia.
 

ALEMANYA, ÀUSTRIA, SUÏSSSA I PAÏSOS NÒRDICS



108

 CIRCLE OF ELEVEN (ALEMANYA) 
Productora relacionada amb la sala berlinesa Cha-
mäleon.
 
 GRANDEZZA ENTERTAINMENT (ALEMANYA) 
www.grandezza-entertainment.de 
Divisió d’entreteniment familiar del grup DEAG Deutsche 
Entertainment AG. El director havia estat gerent durant 
molts anys del circ Roncalli. 
 
 FALKO TRABER HOCHSEILSHOW (ALEMANYA) 
www.falko-traber.de 
 
 
Escoles de circ 
 
 STAATLICHE ARTISTENSCHULE DE 
 BERLÍN (ALEMANYA) 
www.artistenschule-berlin.de   
 
 DIE ETAGE (ALEMANYA) 
www.dieetage.de 
Escola de circ. Habilitats de circ professional: quadre 
aeri / bàscula coreana, cingles aèries, clowning, equili-
brisme, acrobàcies de pista, funambulisme, equilibrisme 
amb objectes, trapezi fix, equilibrisme de corda, teles 
volants, corda tensa, llit elàstic, monocicle. 
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 DOCH - UNIVERSITAT DE DANSA I CIRC (SUÈCIA) 
www.doch.se 
Universitat d’Estocolm. Formació en circ. 
 
 ZIRKUS SCHULE BASEL (SUÏSSA) 
www.zirkusschuelebasel.ch 
 
 TUT HANNOVER (ALEMANYA) 
www.tut-hannover.de
 
 JONGLIER KATAKOMBEN (ALEMANYA) 
www.jonglierkatakomben.de 
Escola de circ i espai d’assajos.  
 
 AFUK - AKADEMIE FOR UTAEMMET KREATIVITET 
 (DINAMARCA) 
www.afuk.dk 
 
 FEDEC 
www.fedec.eu 
Federació Europea de les Escoles de Circ Professionals.
 
Premsa especialitzada / directoris 
 
 KASKADE - EUROPÄISCHE JONGLIERZEITSCHRIFT 
 (ALEMANYA) 
www.kaskade.de 
European Juggling Magazine. Al seu web disposen 
d’una secció d’enllaços a altres webs del món del circ.  
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 CIRCUS VERLAG - PLANET CIRCUS - CIRCUS 
 ZEITUNG - CGD (ALEMANYA) 
www.circus-verlag.de 
www.circusfreunde.org 
Editorial que publica diverses revistes i publicacions so-
bre circ: Circus Zeitung (revista mensual sobre circ, en 
alemany); Planet Circus (quatre cops l’any, en anglès, 
sobre temes internacionals); Varieté (un cop l’any, a 
l’octubre, sobre varietats a Alemanya); “Circus Bücher” 
(llibres sobre temàtica del circ), i “Circus Musik” (discos 
amb música de circ). També és la seu del GCD, asso-
ciació d’amics del circ. 
 
 CHAPITEAU - ONLINE MAGAZINE FÜR CIRCUS, 
 VARIETÉ UND MEHR (ALEMANYA) 
www.chapiteau.de  
Portal en línia sobre circ. Inclou un apartat d’enllaços a 
altres webs relacionats amb el món del circ.
 
 MEMO-MEDIA (ALEMANYA) 
www.memo-media.de
Directori amb adreces d’organitzadors 
d’esdeveniments.
 
 KREAKON (ALEMANYA) 
www.kreakon.de 
Organitzador d’esdeveniments, dramaturg i director 
d’espectacles de circ i clown. 
Escriu al Kreakon Journal.

RECURSOS LOCALS



111

 CIRCUSWORLD.DE / 
 CIRCUS-AKTUELL.DE (ALEMANYA) 
www.circusworld.de 
Pàgines web sobre circ. 
 
 A CIRCUS-ALMANAC (ALEMANYA) 
www.circusweb.de
 
 CIRCUSNEWS / MANEGE MEDIA (ÀUSTRIA) 
www.circusnews.net   
Portal en línia austríac de notícies i recursos sobre el circ.
 
 DEUTSCHER CIRCUS RING (ALEMANYA)  
Conjunt de webs alemanys relacionats amb el circ. Al 
web hi ha nombrosos enllaços a tot tipus de pàgines i 
portals relacionats amb el circ.

 
Museus i arxius del circ
 
 CIRCUS-MUSEUM PREETZ/HOLSTEIN (ALEMANYA)   
Primer museu del circ a Alemanya, a Preetz.  
 
 ZIRCUSARCHIV WINKLER (ALEMANYA) 
www.circusarchiv.de  
Arxiu del circ a Berlín. 
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 INTERNATIONALES ARTISTENMUSEUM IN DEUT- 
 CHLAND (ALEMANYA) 
www.artistenmuseum.com   
Arxiu/museu internacional d’artistes de circ a Klosterfelde.

 
Institucions i agents articuladors 
 
 INZ - INITIATIVE NEUER ZIRKUS (ALEMANYA) 
www.initiative-neuerzirkus.de
 
Per pal·liar l’atomització del sector i donar 
impuls al reconeixement del circ contem-
porani com a forma artística i cultural, 
l’any 2011 es va crear l’INZ - Initiative 
Neuer Zirkus (Iniciativa pel Nou Circ), 
que vol propulsar la creació d’estructures 
apropiades per a la difusió del circ dins 
de l’escena cultural alemanya. 

Actualment funcionen dues taules rodo-
nes a Colònia i Berlín, que es reuneixen 
regularment, i en què els artistes de circ 
tracten temes diversos, des de la semiòti-
ca del circ i el seu valor com a manifes-
tació cultural, fins a l’organització d’un 
festival de circ contemporani alemany a 
Berlín, previst per al maig del 2014. 
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La INZ va ser fundada a Colònia per deu 
professionals del circ. Funciona gràcies 
als esforços particulars dels seus mem-
bres, ja que es finança totalment amb 
mitjans privats. La INZ aglutina artistes, 
companyies, escoles i institucions que 
volen representar el circ contemporani a 
Alemanya.
 
Objectius: 
• Buscar el reconeixement del circ 

contemporani com una forma d’art per 
part de les autoritats responsables de 
les polítiques culturals 

• Servir de veu del sector i ser 
l’interlocutor per a polítics, estudiosos i 
mitjans de comunicació 

• Servir de xarxa per als artistes de circ 
contemporani

• Crear festivals de circ contemporani a 
Alemanya 

• Posar en marxa taules rodones periò-
diques 

• Desenvolupar una estratègia per a la 
creació d’estructures apropiades per 
al circ a Alemanya
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 PROJEKT NETZWERK ZIRKUS (ALEMANYA) 
www.facebook.com/netzwerkzirkus
 
Iniciativa privada dels artistes de circ (i 
treballadors del Consell Alemany de la 
Cultura) Verena Schmidt i Tim Schneider. 
L’objectiu és crear una xarxa nacional 
alemanya que representi la gran majoria 
d’artistes de circ, amb vista a crear un 
interlocutor reconegut per les institucions 
politicoculturals alemanyes que perme-
ti situar el circ al nivell de la dansa o el 
teatre, amb la consideració de “cultura” i 
susceptible de rebre suport públic. 
 

 NEW NORDIC CIRCUS NETWORK (ESCANDINÀVIA) 
www.nordic-circus.org 
 
El New Nordic Circus Network és una 
xarxa creada el 2007 per diverses ins-
titucions de països escandinaus per a 
la promoció del circ contemporani, amb 
finançament de la UE. Membres de la 
xarxa: Subtopia (Suècia), Kobenhavns 
Internationale Teater (Dinamarca), Fin-
nish Circus Information Centre (Finlàn-
dia), Cirko Centre (Finlàndia) i Circus 
Village (Noruega).
 

RECURSOS LOCALS



115

Els objectius de la xarxa són: 
• Donar suport al desenvolupament ar-

tístic del circ contemporani nòrdic.
• Sostenir i continuar amb el desenvolu-

pament de la xarxa de circ als països 
nòrdics.

• Enfortir la integració del circ nòrdic en 
organitzacions i xarxes europees.

• Millorar l’estatus politicocultural del 
circ dins del context nòrdic.

• Desenvolupar el mercat per a les crea-
cions nòrdiques tant a la regió escan-
dinava com internacionalment, presen-
tant artistes i produccions nòrdiques a 
partners potencials i programadors.

  
Activitats:
• Circus Art Development (CAD)

L’objectiu del CAD és desenvolupar el 
potencial artístic del circ contempo-
rani als països nòrdics. El CAD dóna 
suport als artistes per a la creació del 
seu treball i, d’aquesta manera, su-
bratlla l’autoria independent del circ 
contemporani. Hi ha la necessitat de 
desenvolupar un pensament artístic 
conceptual: com crea un artista el seu 
propi llenguatge artístic, la seva dra-
matúrgia i l’univers personal? El CAD 
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convida artistes escandinaus de circ a 
laboratoris de cinc dies que aprofun-
deixen en conceptes artístics i drama-
túrgia. Els laboratoris són conduïts per 
artistes més veterans, tant escandin-
aus com d’altres països.  

• Suport a gires  
El circ contemporani està actualment 
representat internacionalment en pro-
duccions, festivals i gires. Tot i això, el 
sistema nacional de suport a gires és 
encara molt limitat. Per poder desen-
volupar el mercat en la regió nòrdica 
i poder donar visibilitat a les produc-
cions escandinaves, la New Nordic 
Circus Network dóna suport a les gires 
d’espectacles nòrdics per països es-
candinaus.  

• Activitats de networking   
Atès que el circ és una disciplina de 
“nínxol” i no hi ha una gran massa 
crítica al darrere, cosa que en limita el 
potencial de desenvolupament, una 
plataforma nòrdica de col·laboració és 
una estratègia viable i necessària. Els 
partners de la xarxa tenen contacte 
amb la majoria d’artistes i organitza-
cions del circ contemporani als països 
nòrdics i també d’una xarxa única de 
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contactes internacionals. La xarxa 
continuarà desenvolupant aquestes 
relacions a llarg termini, compartint 
experiències, recursos i perspectives. 

• Polítiques culturals  
Les infraestructures i els sistemes de 
suport a la producció de circ contem-
porani són encara fràgils. La xarxa 
treballa per aconseguir que el circ no 
sigui una cosa marginal i prengui un 
lloc destacat dins de les polítiques 
culturals, millorant el compromís per 
reforçar també el reconeixement insti-
tucional del circ. 

• Recerca 
Mentre que els estudiosos del teatre i 
la dansa disposen d’una bona forma-
ció sobre l’estètica i la terminologia de 
la seva disciplina, al circ contemporani 
hi ha un buit, omplert amb terminolo-
gia i clixés del circ tradicional i altres 
termes “manllevats”. Això no ajuda a 
desenvolupar una comprensió públi-
ca i una valoració del circ. Per això, 
la NNCN organitza seminaris per a 
crítics de circ i estudiosos de les arts 
del circ, ha dut a terme una enques-
ta sobre circ nòrdic i ha publicat dos 
llibres: un sobre pedagogia de les 
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arts del circ i un altre de més general 
d’introducció al circ contemporani, 
amb capítols especials dedicats al 
desenvolupament de les formes ar-
tístiques en cadascun dels països 
nòrdics. La xarxa també està desenvo-
lupant estratègies per recopilar infor-
mació i estadístiques. 

• Desenvolupament del mercat 
Els partners de la NNCN cooperen en 
activitats de màrqueting per a les com-
panyies nòrdiques de circ. Un exem-
ple és la fira de circ nòrdic Subcase, 
organitzada anualment per donar a 
conèixer artistes i produccions escan-
dinaves a programadors, tant nòrdics 
com internacionals.

 

 SIRKUNST - NETWORKING ORGANISATION 
 FOR CIRCUS ARTS (NORUEGA) 
www.sirkunst.no 
 
Sirkunst es va fundar a Oslo l’any 2007 
per professionals que sentien la neces-
sitat d’unir esforços per millorar les con-
dicions del circ a Noruega. És una ONG 
nacional oberta a tota la gent interessada 
en les arts del circ a Noruega, tant profes-
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sionals com amateurs. És l’organització 
d’aquest tipus més gran i antiga del país, 
i es gestiona d’acord amb els principis 
democràtics amb una junta directiva tria-
da entre els seus membres. Actualment té 
60 membres. 
 
Circus in Norway és una comunitat més 
jove i marginal, que aglutina algunes 
companyies professionals i diverses 
escoles de circ per a gent jove. Sirkunst 
vol representar aquest gènere a Noruega 
i servir d’interlocutor per a tot tipus de 
qüestions relacionades amb el circ a No-
ruega. També té com a finalitat servir de 
pont entre l’escena del circ noruega i el 
circ i les arts de carrer d’altres països eu-
ropeus. Sirkunst és un espai d’intercanvi 
per fer networking entre els seus mem-
bres, i també organitza tallers i trobades 
en què es participa activament en dis-
cussions polítiques sobre el circ i les se-
ves necessitats urgents d’equipaments, 
formació i tècnica. La trobada anual de 
Sirkunst se celebra cada any al mes de 
juny, en el marc del festival internacional 
de teatre de Porsgrunn.  
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Activitats:
• Discussions.
• Recerca sobre artistes, projectes, fes-

tivals i espectacles.
• Establir el Young Sirkunst per a mem-

bres d’entre 13 i 23 anys d’edat.
• Oferta de tallers relacionats amb el 

camp del circ, posant un èmfasi es-
pecial en els mètodes pedagògics i la 
consolidació d’estructures. 

• Lloc web.
• Butlletí.
 

 SIRCUSINFO FINLAND (FINLÀNDIA) 
www.sirkusinfo.fi

SircusInfo Finland es va crear el 2006 
com a organització nacional responsable 
de desenvolupar el circ contemporani 
finlandès i donar-hi suport, recopilant i 
donant informació sobre circ, creant i 
mantenint relacions internacionals amb 
contactes rellevants del sector, donant 
suport a la circulació del circ finlandès 
internacionalment, promovent el desenvo-
lupament cultural i l’estatus social del circ 
com a manifestació artística, i proporcio-
nant dades actualitzades sobre la situació 
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i les necessitats del sector del circ a les 
institucions culturals encarregades de les 
polítiques culturals. 
 
SircusInfo Finland rep finançament anual 
del Ministeri de Cultura i Educació de 
Finlàndia. Les activitats de SircusInfo 
Finland van adreçades principalment a 
professionals del circ, públic de circ, en-
titats culturals, mitjans de comunicació i 
agents i programadors internacionals del 
sector del circ. 

Amb aquest objectiu, SircusInfo Finland 
assessora en qüestions relacionades amb 
el circ, i recopila informació i documen-
tació sobre professionals finlandesos del 
circ; elabora informes per a l’establiment 
d’estratègies polítiques de suport al sec-
tor; organitza seminaris, trobades i esde-
veniments públics de circ, i proporciona 
informació sobre programació de circ i 
participació en fires i trobades professionals 
internacionals especialitzades en circ. 

SircusInfo Finland té una base de dades en 
línia, Sirkka, amb dades d’artistes, compan-
yies i produccions de circ finlandès, dispo-
nibles en finès i anglès. 
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SircusInfo també recopila estadístiques i 
informes sobre les activitats del circ, com 
a eina per millorar les polítiques culturals 
d’ajut al sector. També gestiona una biblio-
teca de referència amb literatura sobre circ 
(finlandès i internacional), materials promo-
cionals, articles i reculls de premsa, ví-
deos, etc. Aquest material està disponible 
per al públic interessat, els professionals 
del circ i els estudiosos del circ. 
 
Circus export project
Des del 2007, SircusInfo Finland ha treballat 
activament en l’exportació de circ finlandès, 
promocionant el networking internacional. 
Amb aquesta finalitat, s’ha donat suport a gi-
res internacionals de grups de circ finlandès, 
s’han organitzat showcases de circ finlandès 
i s’han coordinat viatges d’estudis i entrena-
ment per a professionals del circ finlandès. 
 
Aquest projecte d’exportació cultural ha 
ajudat a crear xarxes funcionals i estables 
entre els països nòrdics, la resta d’Europa 
i la resta del món, atès que SircusInfo Fin-
land és molt actiu a diverses xarxes inter-
nacionals de circ. Els resultats han estat 
molt positius no només internacionalment, 
sinó també a escala nacional. 
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 MANEGEN - NATIONAL MEMBER ORGANISATION 
 FOR PROFESSIONALS WITHIN CIRCUS, VARIETY 
 AND STREET PERFORMANCE (SUÈCIA) 
www.manegen.org 
 
Manegen és la federació nacional sueca 
per a professionals del circ, les varietats i 
les arts de carrer. Manegen promou aques-
tes disciplines artístiques i dóna suport als 
seus membres (companyies, creadors, pro-
ductors, programadors, educadors, etc.) en 
la seva tasca. Manegen és encara una en-
titat relativament jove, fundada el 2008 per 
alguns operadors independents del sector 
del circ, les varietats i les arts de carrer. 

Manegen treballa per donar a conèixer 
el circ, les varietats i les arts de carrer, 
oferint assessorament als seus membres 
i afavorint que les autoritats locals i nacio-
nals sueques s’involucrin donant suport a 
aquests sectors. 
 
 
Focus 2012-2013

Millores de les condicions professionals
• Establir una formació d’alta qualitat per 

als professionals de la regió d’Estocolm.
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• Donar suport a una formació d’alta 
qualitat a altres regions de Suècia.

• Establir una incubadora d’artistes 
que proporcioni un espai de reflexió i 
inputs per a noves idees artístiques i 
espectacles.

• Organitzar classes magistrals de dife-
rents disciplines, especialització, etc.

 
Informació 
Compartir anuncis de feina, llistes 
d’espais, butlletins, recerca de dades i 
informació sobre circ, especialment sobre 
lleis i regulacions que afecten els artistes 
de carrer. Difusió externa de la informa-
ció sobre circ, varietats i arts de carrer 
a través de contactes amb periodistes i 
mitjans especialitzats, estudiosos, polítics 
i xarxes internacionals (com Circostrada 
Network), i a través del lloc web, butlle-
tins, seminaris, trobades i lobbisme.  

Estabilitat 
Intensificar el finançament de Manegen 
per aconseguir de manera més efectiva 
els objectius de la xarxa. 
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 BASE BERLIN  (ALEMANYA) 
www.base-berlin.de 

Consorci d’artistes, tant de circ com d’altres 
disciplines, creat el 2008. Base Berlin és 
una plataforma de joves artistes i creatius 
freelance dins del camp del circ, el teatre, la 
dansa i la fotografia. A Base Berlin es creen 
nous espectacles en col·laboració amb co-
reògrafs, directors, escenògrafs, dissenya-
dors d’il·luminació, tècnics d’escenografia i 
fotògrafs, en un context d’intercanvi mutu.  

 
 SUBTOPIA (SUÈCIA) 
www.subtopia.se

L’entitat organitzadora del Subcase, 
Subtopia, és una iniciativa finançada 
principalment per la municipalitat de 
Norsbro (al sud d’Estocolm) que es va 
posar en marxa el 2002 amb l’objectiu de 
revalorar una zona socialment marginada 
i amb greus problemes de delinqüència. 
L’aposta va ser per reconvertir unes anti-
gues instal·lacions fabrils, abandonades 
durant més de quaranta anys, en un dels 
centres de producció i assaig per al circ i 
el cinema més moderns de tot Suècia. 
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Actualment, Subtopia disposa de sis 
edificis amb 14.000 m² dedicats a espais 
per a creació i assaig d’una vintena de 
companyies de circ, una escola de circ 
per a nens, a més d’alguns espais poliva-
lents que tant poden allotjar concerts com 
espectacles o rodatges cinematogràfics. 

Subtopia també funciona com un clúster 
cultural i ofereix espais assequibles a 
joves empreses del sector i les asses-
sora. Actualment, 50 empreses (amb 
300 persones treballant-hi) formen part 
d’aquest viver d’empreses. Subtopia 
funciona amb un model basat en qua-
tre conceptes: art, empresa, educació i 
responsabilitat social. Cadascuna de les 
empreses o entitats actives a Subtopia 
treballa com a mínim en dos d’aquests 
aspectes. 

L’any 2009 Subtopia va posar en marxa 
Subcase, una mostra de circ contem-
porani escandinau. En el projecte hi 
col·laboren altres institucions escandin-
aves de la New Nordic Circus Network: 
Cirko Center, Finnish Circus Information 
Centre, Circus Village i el Festival Interna-
cional de Teatre de Copenhaguen. 
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 BTIÖR - BUNDESVERBAND THEATER IM 
 ÖFFENTLICHEN RAUM (ALEMANYA) 
www.theater-im-oeffentlichen-raum.de 

L’any 2006, vint empreses van posar en 
marxa l’Associació alemanya de Teatre en 
Espais Públics, que lluita per reivindicar 
les necessitats específiques del teatre en 
espais públics i aconseguir el reconeixe-
ment de les arts de carrer com una forma 
més de cultura digna de rebre suport per 
part de les institucions de foment cultural 
alemanyes. Actualment l’associació té 50 
membres, tant companyies i artistes com 
agents, productors i programadors.  
 
Activitats: 
• Discussió sobre temes rellevants per a 

les arts de carrer.
• Recerca sobre artistes, projectes, fes-

tivals i institucions.
• Participació en fires de teatre (Performan-

ce Paderborn, Kulturbörse de Freiburg).
• Participació en taules rodones i dis-

cussions.
• Conferència anual d’hivern sobre tea-

tre en espais públics (Berlín, hivern).
• Lloc web.
• Butlletí
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 ECA - EUROPEAN CIRCUS ASSOCIATION (ALEMANYA) 
www.europeancircus.info

L’Associació Europea del Circ (ECA), amb 
seu a Dormagen (Alemanya), té com a 
objectiu promocionar les arts circenses i 
la cultura del circ, protegint aquesta part 
important del patrimoni comunitari. 

El circ clàssic està sotmès a moltes pres-
sions, tant reguladores com per competèn-
cia de la televisió, el cinema, els parcs de 
jocs i altres noves formes d’entreteniment. 
Per defensar l’existència del circ clàssic 
(incloent-hi les actuacions amb animals), 
l’any 2002, deu dels circs més importants 
d’Europa van fundar l’ECA. 

5 àrees de treball:

• Augmentar el reconeixement estatal 
del circ com a forma cultural. 

• Augmentar l’accés als artistes simplifi-
cant els visats i els requisits per obte-
nir permisos de treball.

• Facilitar la mobilitat del circ a través de 
l’estandardització dels requisits tècnics.

• Establir estàndards d’alt nivell en la 
presentació i la cura dels animals.

RECURSOS LOCALS



129

• Assegurar una educació de qualitat 
per a artistes infantils de circ i joves 
aspirants.

L’ECA és una organització sense ànim 
de lucre, dirigida per una junta directiva 
composta per alguns dels noms més 
famosos del circ europeu. Actualment 
engloba més de 130 circs, festivals i 
empreses d’entrenament d’animals, 
basats en més de 23 països europeus. 
També existeixen relacions amb altres 
partners a l’Àfrica, Oceania, la Xina i 
l’Amèrica del Nord. Les activitats de 
l’ECA es financen a través de les con-
tribucions dels membres i de les dona-
cions de fans del circ. 

L’ECA està oberta a organitzacions del 
circ, productors, agents, festivals i em-
preses d’entrenament d’animals. A més 
d’una trobada anual, se celebra cada 
any un simposi en el marc del Festival 
International del Circ de Montecarlo, du-
rant el qual es tracten temes rellevants 
d’actualitat al sector. L’ECA publica un 
butlletí periòdic, un sistema d’alertes 
sobre temes de negoci i el Planet Circus 
Magazine (trimestral). 
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Tots els socis de l’ECA han de complir els 
requisits següents:  

• Estar registrat en una cambra de co-
merç.

• Estar al corrent de pagaments 
d’impostos, seguretat social, asse-
gurances i, en general, de totes les 
normatives aplicables.

• Disposar de tots els permisos neces-
saris, especialment visats i permisos 
de treball, per a tots els treballadors 
d’acord amb la legislació vigent.

• Estar en possessió dels permisos i 
els certificats necessaris per a tots 
els animals que treballen amb el circ. 
Complir el codi ECA de conducta per 
als animals. 

L’ECA està reconeguda pel Parlament Eu-
ropeu com a organització oficial de pro-
fessionals del circ, i és convidada a par-
ticipar de manera regular en l’aportació 
de continguts per a legislació nacional i 
europea relacionada amb el circ. Aquesta 
col·laboració va portar el Parlament Euro-
peu a declarar el 2005 una resolució per 
a més suport dels circs com a part de la 
cultura europea.  
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 GCD - GESELLSCHAFT DER CIRCUSFREUNDE 
 DEUTSCHLAND (ALEMANYA) 
http://www.circusfreunde.org/GCD/

La societat d’Amics del Circ a Alemanya 
(GCD) va ser fundada el 1955. Actual-
ment té 2.000 socis, tant a Alemanya 
com a Suïssa, Holanda, Bèlgica, Àustria, 
Escandinàvia, EUA, Sud-àfrica i Austràlia. 

Els membres de la GCD són molt variats; 
igual que l’escena del circ és polifacèti-
ca, l’espectre abraça des del petit circ 
familiar fins a grans circs reconeguts a tot 
Europa, com el circ Roncalli o el Krone 
(el més gran d’Europa). L’escena del circ 
comprèn molta varietat, des del programa 
de circ tradicional fins a presentacions 
d’artistes sense animals. 

Els socis de la GCD col·leccionen progra-
mes de circ, llibres i articles de premsa (o 
escriuen ells mateixos aquestes publica-
cions), així com fotografies i vídeos dels 
espectacles. L’associació publica men-
sualment un diari, Circus Zeitung, que 
s’envia de manera gratuïta als associats i 
que inclou crítica de programació, repor-
tatges, presentacions d’artistes, agenda 
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d’esdeveniments de circ i activitats de 
l’associació. 
La GCD atorga diversos premis a artistes, 
experts i gent del circ (Ernst-Renz-Plaket-
te per a artistes, Saltarino-Preis per a pe-
riodistes especialitzats en circ). La GCD 
també atorga premis en el marc del Festi-
val International du Cirque de Monte Carlo 
i del festival per a joves talents European 
Youth Circus (Wiesbaden, Alemanya).
 
 
Altres associacions: 
 
 VSZ - VERBAND SCHWEIZER ZIRKUSUNTERNEHMEN 
 (SUÏSSA)  
www.zirkusverband.ch 
Associació suïssa d’empreses de circ.
 
 MANEGE - CLUB DER CIRCUS-, VARIÉTÉ- UND 
 ARTISTENFREUNDE (CVA) DER SCHWEIZ (SUÏSSA) 
www.circusfreunde.ch 
Club d’amics del circ i les varietats a Suïssa.
 
 DANKS ARTIST FORBUNG (DINAMARCA) 
www.artisten.dk
Associació d’artistes danesos.
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Deutschland. Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie - Initiative 
Kultur- und Kreativwirtschaft der Bun-
desregierung: 2009.

ALEMANYA, ÀUSTRIA, SUÏSSSA I PAÏSOS NÒRDICS



134

Bèlgica  
Escoles de formació / centres de crea-
ció / residències
 
 ESAC (ESCOLA SUPERIOR DE LES ARTS DEL CIRC 
 DE BRUSSEL·LES) 
www.esac.be
Escola oficial subvencionada per la comunitat francesa 
de Bèlgica. Per poder-hi accedir, l’alumnat ha d’haver su-
perat la secundària superior. Són tres anys d’estudi i, un 
cop acabat, obtenen el batxillerat artístic en l’especialitat 
del circ. L’ESAC és una de les sis escoles europees de 
circ que ofereixen i atorguen aquest diploma oficial.  

 FÉDÉCIRQUE.BE (FEDERACIÓ DE LES ESCOLES 
 DE CIRC AMATEUR DE LA FEDERACIÓ 
 VALÒNIA-BRUSSEL·LES) 
www.fedecirque.be
Xarxa d’escoles de circ fundada el 2012 que promou i 
desenvolupa la pràctica del circ a la regió.
 
 FEDEC (FEDERACIÓ EUROPEA DE LES ESCOLES 
 DE CIRC PROFESSIONALS) 
www.fedec.eu
Fundada el 1998, és una xarxa de més de 42 escoles 
de circ professionals i 13 grans organitzacions del sec-
tor de 26 països europeus.
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 CAR (CENTRE DES ARTS DE LA RUE) 
www.centredesartsdelarue.be
Centre de creació artística de les arts del circ i de carrer.
 
 LATITUDE 50 
www.latitude50.be
Centre de creació i difusió de les arts de carrer i del 
circ.
 
 L’L LIEU DE RECHERCHE ET D’ACCOMPAGNEMENT 
 POUR LA JEUNE CRÉATION 
www.llasbl.be
Espai de recerca, creació, difusió i formació per a 
joves artistes.
 
 
Comunitat francesa de Bèlgica:
 
Província de Brussel.les:
 
 MAISON DU CIRQUE 
Centre de creació, formació i difusió de les arts del 
circ. (En crisi.)
 
 ÉCOLE DE CIRQUE DE BRUXELLES 
www.ecoledecirquedebruxelles.be
Escola de formació de circ, des de tres anys. Ofereixen 
cursos multidisciplinaris de circ. 
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 ESPACE CATASTROPHE - CENTRE INTERNATIONAL 
 DE CRÉATION DES ARTS DU CIRQUE ET 
 DE LA SCÈNE 
www.catastrophe.be
 
 LA ROSERAIE 
www.roseraie.org
Espai de creació i difusió del circ. 
 
 ATELIER DU TRAPÈZE 
www.atelier-trapeze.com
Escola de circ i de trapezi.
 
 ÉCOLE DE CIRQUE D’ETTERBEEK 
www.initiation-cirque.be
 
 TRAPÈZE ASBL 
Entitat que ofereix activitats relacionades amb el trapezi per 
potenciar la integració de joves en risc d’exclusió social.
 
 CIRQU’CONFLEX ASBL 
www.cirqu-conflex.be
Ofereixen activitats i cursos de circ
 
 ÉCOLE DE CIRQUE MANDARINE 
www.cirquemandarine.be
Escola de tres a disset anys que ofereix diversos 
cursos de circ.
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 IMAGINE ASBL 
www.imagineasbl.be
Escola fins als divuit anys que ofereix diversos cursos 
de circ. 
 
 CENTRE PIERRE DE LUNE 
www.pierredelune.be
Escola d’arts escèniques per a joves a Brussel·les.

 
Província de Brabant Való: 
 
 ÉCOLE DE CIRQUE DU BRABANT WALLON 
www.ecbw.be
Formació i difusió del circ. Organitzen el festival anual 
P’tit Cirq’en Palc.
 
 ASBL HISTRION CIRCUS 
www.histrioncircus.be
 
 ÉCOLE DE CIRQUE LE FUNAMBULE 
www.funambule.be
 
 ASBL ET QUI LIBRE - ÉCOLE DE CLOWN 
www.ecoledeclown.be
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Província de Namur:
 
 ÉCOLE DE CIRQUE DE GEMBLOUX 
www.ecoledecirquedegembloux.be
 
 CREACIRQUE 
www.creacirque.be
 
 ASBL ARTBRACIRQUE, ÉCOLE DE CIRQUE D’YVOIR 
www.artbracirque.be
 
 
Província de Lieja:
 
 RCAE CIRQUE 
www.rcae.ulg.ac.be
 
 ÉCOLE DE CIRQUE POLICHINELLE DE SERAING 
www.ecoledecirquepolichinelle.be
 
 CENTRE CULTUREL D’ENGIS 
www.ccengis.be
 
 CIRCABULLE ASBL. ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN 
www.ecoledecirquedemarchin.be
 
 MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
 DE LA REID ASBL 
www.mjclareid.be
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Província d’Hainaut:
 
 CAROLO CIRCUS 
 
 CIRCOMEDIE ASBL. ÉCOLE DE CIRQUE 
 DE CHARLEROI 
www.circomedie.be
 
 CIRK’EMOI ASBL 
www.cirkemoi.be
 
 ESPACE DRAGONE ASBL 
www.dragone.be
 
 ASBL CIRQUE DU DOUDOU 
www.cirquedudoudou.be
 
 ATTENTION JONGLEURS! ASBL 
www.attentionjongleurs.be
 
 ATELIERS LA TÊTE EN L’AIR 
www.ccrc.be
 
 PRÉ EN BULLE - ÉCOLE DE CIRQUE DE CHAPELLE
 LEZ HERLAIMONT 
www.ecoledecirque.be
 
 ÉCOLE DE CIRQUE DE HONNELLES 
www.ecoledecirquedehonnelles.be
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 ASBL MÔMES CIRCUS, ÉCOLE DE CIRQUE 
 DE LOISIRS 
www.momescircus.be
 
 CIRQ’EN BULLES ASBL 
www.cirqenbulles.net
 
 MAGIC ARTS ASBL 
www.magic-arts-lessines.com
 
 MATIZI CIRCUS 
www.magicaltime.be
 
 ÉCOLE DE CIRQUE CARABISTOUILLE 
www.carabistouille.be
 
 
Província de Luxemburg
 
 GIPSY CIRCUS 
www.gipsy-circus.be
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Comunitat de FLANDES
 
Província de Brabant Flamenc i Brussel·les
 
 SALTO 
www.saltotienen.be

 TWIST VZW 
www.twistvzw.be
 
 CIRKUS IN BEWEGING 
www.circusinbewegin.be
 
 CIRQUE-O-DRÔME 
www.cirque-o-drome.be
 
 CIRCUS ZONDER HANDEN 
www.zonderhanden.be
 
 JONNA VZW 
www.jonnatoneelschool.be

 
Província d’Anvers: 
 
 CIRCOLITO 
www.circolito.be
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 CIRCANT VZW (KAY FOU I HAWDOE) 
www.hawdoe.be
 
 ELL CIRCO D’ELL FUEGO 
www.antwerpsecircusschool.be
 
 LOCOROTONDO 
www.locorotondo.be

 VZW SPELATI 
www.spelati.be
 
 ‘T SIRK 
www.tsirk.be
 
 
Província de Flandes Oriental
 
 MIRAMIRO 
www.miramiro.be
 
 CIRCUSPLANEET 
www.circusplaneet.be
 
 CIRQUE DEL MUNDO VZW 
www.cirquedelmundo.be

 NOVARO’S GENTSE CIRCUSAKADEMIE 
www.novaro.be
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 SARAKASI 
www.sarakasi.be

Província de Flandes Occidental
 
 AVANCO 
www.circusles.be
 
 CIRCODANS 
www.circodans.be
 
 WOESH 
www.woesh.be
 
 BOLWERK VZW 
www.bolwerk.be

 
Agents de distribució / empreses de 
gestió
 
 WALRUS PRODUCCIONS ASBL 
www.walrus.eu
S’encarrega de la difusió d’espectacles a Bèlgica i 
França. Fa funcions de producció, programació i gestió 
de festivals. 
Contacte: Luc de Groeve.
 

BÈLGICA



144

 FRANS BROOD PRODUCCIONS 
www.fransbrood.com
Agència dedicada a la difusió del teatre, el circ i les ac-
tuacions a l’aire lliure. S’encarrega de la producció i la 
gestió de companyies artístiques des del 1983, primer 
al Benelux i després arreu del món. 
Contacte: Gie Baguet, director general.  
 
 GESTION EXPOSITION SPECTACLES 
 EVÉNEMENTS - G.E.S.T.E. 
schmitz.alain@skynet.be
Agència que difon, gestiona i organitza espectacles 
artístics. Ofereix promoció de companyies i artistes 
belgues i internacionals. 
Contacte: Alain Schmitz.
 
 FRANCO DRAGONE ENTERTAINMENT GROUP 
www.dragone.be
Dissenya, produeix i difon espectacles de dansa, circ, 
música i teatre.
Contacte: Franco Dragone, director. 
 
 MADEMOISELLE JEANNE ASBL 
www.ctje.be
Promoció i difusió d’espectacles a Bèlgica i a 
l’estranger. Contacta amb organitzacions i elabora gires. 
Contacte: Anne Hautem.
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 CURIEUZE NEUZ ASBL 
curieuzeneuz@skynet.be
Ofereix serveis de suport a la difusió i l’organització de gires. 
Contacte: Marie-Christine Baeyens.

 BLUE LEMON - ARTS DU CIRQUE 
Contactar via www.ecoledecirquedebruxelles.be 
Programen, creen i difonen espectacles relacionats amb 
el circ. Contacte: Jerôme Ramacker. 
 
 SALTO HUMANO 
www.saltohumano.be
Contacte: Ronald Vermeylen
 
 VZW STELLA ROSSA 
www.stellarossa.be
Contacte: Lieven Masschelein.
 
 
Altres agents / directoris
 
 LA FAR  
www.la-far.be
Federació de Companyies Professionals de les Arts de 
Carrer, de les Arts del Circ i de les Arts Foranes de Valònia.
 
 VLAAMSE FEDERATIE VOOR KUNSTEN OP STRAAT 
www.miramiro.be 
Federació per a les Arts de Carrer de Flandes. 
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 STUDIO DYNAMO ASBL 
www.studiodynamo.be
Associació de producció audiovisual especialitzada en 
circ i arts escèniques.

 KUNSTENLOKET VZW 
www.kunstenloket.be
Suport jurídic als aspectes comercials i legals d’una 
activitat artística.
 
 BRUGGE PLUS VZW 
www.cirqueplus.be
 
 STRAATTHEATER.NET 
www.straattheatercircus.be
 
 CIRCUS CLUB DE SKJÈVE SMEETE KORTRIJK VZW  
www.circusclubkortrijk.be
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Programadors

Festivals: 
*Han programat Companyies de Circ Ca-
talanes durant els últims tres anys.
 
 HORS PISTES 
www.halles.be
Les Halles de Schaerbeek. 
Contacte: Christophe Galent, director general.
 
 HUMOROLOGIE* 
www.humorologie.be
Anual. Juny. Kortrijk. Humorologie VZW.
Contacte: Koen Allary, director artístic.
 
 LA PISTE AUX ESPOIRS - FESTIVAL INTERNATIONAL 
 D’ARTISTES DE CIRQUE* 
www.lapisteauxespoirs.com
Biennal. Març. A Tournai (Bèlgica) i Lilla (França). 
Maison de la Culture de Tournai.
Contacte: Philippe Deman i François Guilbert, directors.
 
 INTERNATIONAAL CIRCUS FESTIVAL THEATER 
 OP DE MARKT* 
www.theateropdemarkt.be/
Biennal. Octubre/novembre.
Theater op de Markt.
Contacte: Marc Celis, director.
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 NAMUR EN MAI - FESTIVAL DES ARTS FORAINS - 
 FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE* 
www.namurenmai.be
Anual. Maig. Namur.
Promotion des Arts Forans ASBL. 
Contacte: Jean-Félix Tirtiaux, director.
 
 FESTIVAL PISTES DE LANCEMENT* 
 (A PARTIR DEL 2014, FESTIVAL UP! 
www.catastrophe.be
Biennal. Març. Brussel·les. 
Espace Catastrophe. 
Contacte: Catherine Magis, directora artística. 
 
 HOPLA! 
www.hopla-cirk.be
Anual. Abril. Brussel·les.
Service de la Culture de la Ville de Bruxelles.
Contacte: Fabien Resimont, director.
 
 SORTILÈGES, RUE ET VOUS!* 
www.sortileges.be
Anual. Maig. Ath. 
Maison Culturelle d’Ath et Centre des Arts de la Rue. 
Contacte: Magali Dereppe, responsable de la Maison 
Culturelle d’Ath.
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 VISUEEL FESTIVAL VISUEL* 
www.visueelfestivalvisuel.com
Anual. Berchem-Sainte-Agathe. 
Gemeenschapscentrum De Kroon i el Centre Culturel Le 
Fourquet.
Contacte: Thim Vandecauter (De Kroon) i Julien Balfroid 
(Le Fourquet), programadors.
 
 FESTIVAL AU CARRÉ 
www.lemanege.com
Anual. Juliol. Mons.
Le Manège Maubeuge Mons.
Contacte: Bérengère Deroux, administrador.
 
 FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS DE LA 
 RUE – CHASSEPIERRE* 
www.chassepierre.be
Anual. Agost. Chassepierre.
Fête des Artistes de Chassepierre ASBL. 
Contacte: Alain Schmitz, director. 
 
 RUE DU BOCAGE* 
www.chac.be
Anual. Agost. Herve.
Scène de Bocage ASBL / Centre Hervien d’Animation 
Culturelle.
Contacte: Guy Daron, director d’administració de Scène 
de Bocage ASBL. 
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 LES UNES FOIS D’UN SOIR - FESTIVAL DES ARTS 
 DE LA RUE 
www.1x1soir.be/
Anual. Lessines.
Unes Fois d’un Soir ASBL.
Contacte: Luc de Groeve, director.
 
 LES FÊTES ROMANES* 
www.wolubilis.be
Anual. Setembre. Brussel·les.
Centre Culturel Wolubilis. 
Contacte: Solange Wonner, directora i programadora.
 
 FESTIVAL CHARLEROI BIS-ARTS* 
Anual. Novembre. Charleroi.
Éden Centre Culturel Régional de Charleroi.
Contacte: Pierre Bolle, director artístic. 
 
 EN L’AIR! FESTIVAL DES ARTS DU CIRQUE 
 EN CRÉATION 
www.ccbw.be
Anual. Abril. Court-Saint-Étienne.
Centre Culturel du Brabant Wallon.
Contacte: Christphe Rollin, director. 
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 FESTIVAL LES TORNADES 
www.lestornades.be
Anual. Maig.
Centre Culturel de Dour 
Contacte: Christine Greco, directora artística.  
 
 FÊTE DES FLEURS 
www.lavenerie.be
Biennal. Juny. Boitsfort. 
Centre Culturel de Watermael-Boitsfort - La Vénerie ASBL. 
Contacte: Thomas Prédour, director artístic de La Vénerie.
 
 FESTIVAL DES TCHAFORNIS 
www.ccengis.be
Anual. Juliol. Engis. 
Centre Culturel d’Engis
Contacte: Jean-Pierre Houet, director.
 
 LES TILLEULERIES 
Anual. Juliol. 
Centre Culturel Local de Nassogne ASBL. 
Contacte: Jean-Pierre Clinckx, director artístic. 
 
 HAASTE TÖNE ?! 
www.sunergia.be
Anual. Agost. Eupen.
Chudoscnik Sunergia VoG.
Contacte: Chantal Heck, programadora.
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 FESTIVAL DU RIRE DE ROCHEFORT* 
www.festival-du-rire.be
Novembre. Rochefort.
Centre Culturel de Roches.
 
 ZOMER VAN ANTWERPEN* 
www.zva.be
Anual. Juliol/agost. Anvers.
Zomer Van Antwerpen VZW.
Contacte: Patrick de Groote, director artístic. 
 
 LEUVEN IN SCÈNE* 
www.leuveninscene.be
Biennal. Maig. Lovaina. 
Leuvenement VZW.
Contacte: Dirk Vansina, president, i Fabien Audooren, 
programador.
  
 CIRCUS & GO - INTERNATIONAAL 
 CIRCUSFESTIVAL LEUVEN* 
www.circusenco.be
Leuvenement vzw
Contacte: Dirk Vansina, president. 
 
 CIRQUE PLUS* 
www.bruggeplus.be
Anual. Estiu. Bruges. 
Brugge Plus VZW. 
Contacte: Filip Strobbe, director.
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 MIRAMIRO* 
www.miramiro.be
Anual. Juliol. Gant. 
MiramirO VZW.
Contacte: Fabien Audooren, director artístic.
 
 FESTIVAL CIRK! AALST* 
www.cirkaalst.be
Cultuurcentrum De Werf - Aalst. 
Contacte: Kathleen Keymeulen, programadora.
 
 ZOMER MENEN* 
www.straattheater.be
Anual. Juliol. Menen.
Cultuurcentrum De Steiger Menen.
Contacte: Philippe Seys, coordinador del CC.
 
 FÊTE DE L’IRIS* 
www.fetedeliris.be
Festa institucional de la Regió de Brussel·les-capital.
Contacte: Martha Meeze, coordinadora. 

 GEVLEUGELDE STAD IEPER - INTERNATIONAAL 
 PROMOTIEFESTIVAL VOOR CIRCUS* 
www.gevleugeldestad.be
www.acci.be
Anual. Abril. Ieper.
Cultuurcentrum Ieper / ACCI VZW.
Contacte: Frank Poelvoorde, director artístic.
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 NUIT BLANCHE 
www.nuitblanchebrussels.be
Anual. Octubre. Brussel·les. 
Contacte: Nathalie Third, coordinadora general.
 
 JEUGDCIRCUSFESTIVAL 
www.circuscentrum.be
Anual. Juliol. Gant. 
Circuscentrum - Vlaams Centrum voor Circuskunsten.
Contacte: Koen Allary, director.
 
 FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE 
 JEUNES PÚBLICS 
www.pierredelune.be
Centre Dramatique Jeunes Publics Pierre de Lune de 
Brussel·les. 
Contacte: Jacques Thomaes, director.
 
 ZINNEKE PARADE 
www.zinneke.org
Contacte: Myriam Stoffen, directora.
 
 BROUWSELS OP STRAAT 
www.brouwselsopstraat.be
Vriendenkring-Eke Dorp VZW.
Contacte: Danny Claeys.
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 FESTIVAL BITUME 
www.miroirvagabond.be
Miroir Vagabond asbl.
Contacte: Sylvie Darenne, responsable.
 
 FLAVORIA SJOMELAGE 
www.alibicollectief.be
Alibi Collectief.
Contacte: Pat Van Hemelrijck, director artístic.
 
 TIELTSE EUROPAFEESTEN 
www.tielt.be
Servei de Turisme de Tielt.
 
 GENTSE FEESTEN PARADE* 
www.gentsefeesten.be
Serveis de Festes de Gant.
 
 FESTIVAL DRANOUTER 
www.folkdranouter.be
Festival Dranouter.
Contacte: Bavo Vanden Broeck, director de programació. 
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Altres festivals: 
 
 SCÈNE OUVERTE DE MÔMES CIRCUS 
www.momescircus.be
ASBL Mômes Circus, École de Cirque de Loisirs
Contacte: Jean Pierre Dardenne, director.
 
 INTERNATIONAL PUPPETBUSKERS FESTIVAL 
www.eftc.be 
Europees Figurentheatercentrum VZW. 
Contacte: Freddy Claeys, director. 
 
 FESTIVAL DÉCOUVERTES, IMAGES ET 
 MARIONNETTES 
www.festivalmarionnette.be
Biennual. Octubre. Tournai.
Centre de la Marionnette de la Federació Valònia-
Brussel·les.
Contacte: Françoise Flabat, directora.
 
 FESTIVAL ÇA BOUGE ! THÉÂTRE, OBJETS 
 ET MARIONNETTES 
www.maisondelamarionnette.be
Anual. Setembre. Tournai.
Centre de la Marionnette de la Federació Valònia-
Brussel·les.
Contacte: Françoise Flabat, directora.
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 INTERNATIONAAL LACHFESTIVAL 
 HOUTHALEN-HELCHTEREN 
www.lachfestival.be 
Internationaal Lachfestival VZW.
Contacte: Hilde Vangansewinkel, director.
 
 IZEGEM ZOMERT 
www.izegemzomert.be
Contacte: Geerwin Vandekerckhove, director.

 THEATER AAN ZEE 
www.theateraanzee.be
Contacte: Marc Breban, programador.
 
 ZOMER OP STRAAT 
www.zomeropstraat.be
Contacte: Lothar Grob, coordinació artística. 
 
 P’TIT CIRQ’EN PALC 
www.ptitcirqenpalc.be
Escola de Circ de Brabant Való.
Contacte: Julie Patiny, coordinadora festival.
 
 INTERNATIONAAL STRAATTHEATERFESTIVAL 
 BEVEREN 
www.beveren.be
Ajuntament de Beveren i el Cultuurcentrum Ter Vesten.
Contacte: Erik Roelandt, coordinador.
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 YOUTH ON STAGE 
www.jonnatoneelschool.be
Jonna VZW.
Contacte:John Gysenbergh, director. 

 SPORT- EN SPELDAG UZ LEUVEN 
www.saltohumano.be
Contacte: Roland Vermeylen, programador. 
 
 FESTIVAL THÉÂTRES NOMADES 
www.lesnouveauxdisparus.be
La Compagnie des Nouveaux Disparus
Contacte: Jamal Youssfi, director artístic.
 
 FESTIVAL THEATERBOM 
www.deviezegasten.org
Bij’ De Vieze Gasten VZW.
Contacte: Mark Jeanty, director artístic.
 
 CIRCO PARADISO 
www.circoparadiso.be
CC Muze
 
 INTERNATIONAAL STRAATKUNSTENFESTIVAL 
 TREZART 
www.trezart.be
 
 LABADOUX FESTIVAL DE FAGOT 
www.labadoux.be
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 DE KLEINSTE STEEPLES 
www.ccdeschakel.be
 
 MIDZOMERFEESTEN 
www.midzomer.be
 
 PAULUSFEESTEN 
www.paulusfeesten.be

 SUMMER END FESTIVAL 
www.sintkruis.be
 
 BRUSSELS SUMER FESTIVAL 
www.bsf.be
 
 WORTEGEMSEN FEESTEN 
www.wortegemsenfeesten.com
 
 THEATER BOULEVARD IN BREDENE 
www.theaterboulevard.be
 
 PARKTHEATERFESTIVAL 
www.lokeren.be/parktheater
 
 DIALECT STRAATTHEATERFESTIVAL 
www.bokrijk.be
 
 DONDERDAGEN 
www.ninove.be
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 BRONKS - EXPORT/IMPORT FESTIVAL 
http://www.bronks.be/festival

Centres de difusió, teatres o centres 
culturals (els més importants): 
 
 MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI  
www.maisonculturaletournai.be
 
 LES HALLES DE SCHAERBEEK 
www.halles.be
 
 THÉÂTRE ROYAL DE NAMUR 
www.theatredenamur.be
 
 MAISON DE LA CULTURE D’ARLON 
www.maison-culture-arlon.be
 
 WOLUBILIS* 
www.wolubilis.be
 
 LA VÉNERIE 
www.lavenerie.be
 
 LA ROSERAIE 
www.roseraie.org/
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 VOORUIT 
www.vooruit.be
 
 THÉÂTRE VARIA* 
www.varia.be/
 
 ESPACE DRAGONE 
www.dragone.be
 
 CULTUURCENTRUM DE SPIL* 
www.despil.be
 
 CULTUURCENTRUM DE HERBAKKER 
www.eeklo.be/cultuurcentrum
 
 CULTUURCENTRUM TER VESTEN BEVEREN 
www.tervesten.beveren.be/
 
 SCHOUWBURG KORTRIJK 
www.schouwburgkortrijk.be/
 
 CULTUURCENTRUM CASINO KOKSIJDE 
www.casinokoksijde.be
 
 CULTUURCENTRUM ZWANEBERG 
www.zwaneberg.be/
 
 THÉÂTRE LA MONTAGNE MAGIQUE 
www.theatremontagnemagique.be
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 DE WARANDE* 
www.warande.be
 
 CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE 
http://cultuur.blankenberge.be/

 CULTUURCENTRUM WAREGEM / 
 CULTUURCENTRUM DE SCHAKEL 
www.ccdeschakel.be
 
 CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DU 
 CENTRE LA LOUVIÈRE 
www.ccrc.be

Recursos / documents
 
La majoria dels recursos o dels estudis 
que es poden trobar del circ a Bèlgica es 
recullen a través dels anuaris:  
 
 FUNDACIÓ CIRCUSCENTRUM (FLANDES) 
 (ANUARI DE CIRC) 
www.circuscentrum.be
 
 LA MAISON DE CIRQUE (VALÒNIA) 
En crisi des del passat mes d’abril. Han creat una nova 
estructura que s’anomena CiRculez!, i estan dissenyant-la 
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Altres recursos:
 
 CATALOGUE DES TOURNÉES ART ET VIE 
www.artscene.cfw.be
 
 LE NOMADE. GUIDE DE LES ARTS DE LA RUE, DES 
 ARTS DU CIRQUE ET DES ARTS FORAINS 
http://www.artscene.cfwb.be/index.php?id=8772
 
 CIRCUS MAGAZINE. DE CIRCUSCENTRUM 
http://www.circuscentrum.be/circusmagazine

 CIRCOSTRADA NETWORK 
www.circostrada.org
Plataforma europea d’informació, recerca i intercanvis 
professionals en el circ i les arts escèniques.
 
 CIRCUSNET.INFO 
www.circusnet.info
Centre de documentació i arxius del món del circ a Europa 
(també Bèlgica).
 
 EUROPEAN CIRCUS ASSOCIATION 
www.europeancircus.eu
 
 MAISON DU SPECTACLE - LA BELLONE 
www.bellone.be
Biblioteca i centre de documentació especialitzat en les arts 
escèniques. Editen la guia de professionals Le	Souffleur.	
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 SAIL - STREET AND CIRCUS ARTS INFORMATION 
 LIBRARY (GANT) 
 
 CENTRE DE LA MARIONNETTE DE LA COMUNITAT 
 FRANCESA DE BÈLGICA 
www.maisondelamarionnette.be
 
 ESPACE CATASTROPHE - CENTRE DE RESSOURCES 
 ET DE DOCUMENTACION 
www.catastrophe.be
 
 MIRAMIRO - DOCUMENTATIE 
www.miramiro.be

 LE MONDE EN SCÈNE 
www.cbai.be 
Publicació del Centre Bruxellois d’Action Interculturelle.
 
 FEDERACIÓ EUROPEA DE LES ESCOLES 
 DE CIRC PROFESSIONALS 
www.fedec.net
 
 LE FOURNEAU 
www.leforneau.com

 FÉDÉRATION DES ARTS DE LA RUE, DES ARTS 
 DU CIRQUE ET DES ARTS FORAINS 
www.la-far.be
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 STRAATTHEATER.NET 
www.straattheater.net
 
 STRADDA 
www.stradda.fr
És un magazín trimestral de Hors les Murs sobre les arts 
del circ a Europa. www.horslesmurs.asso.fr

 
Annex:

 FUNDACIÓ CIRCUSCENTRUM 
www.circuscentrum.be
S’encarrega de les dades i de difondre el circ a Flandes. 
Anuari 2013: http://www.circuscentrum.be/files/jaar-
boek2013_LR.pdf.
 
 SERVEI DEL CIRC, DE LES ARTS FORANIES I 
 DE LES ARTS DE CARRER 
www.artscene.cfwb.be 
Anuari 2012: www.artscene.cfwb.be/index.
php?id=8772. 

 ANUARI 2012-2013 DE LES COMPANYIES DE CIRC 
 DE LA FEDERACIÓ VALÒNIA-BRUSSEL·LES. 
 LA MAISON DU CIRQUE.  
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 ESTADÍSTIQUES OFICIALS SOBRE BÈLGICA (DGSIE) 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/
Statistics Belgium. De la Direcció General d’Estadístiques 
i Informació Econòmica.  

 ESTADÍSTIQUES OFICIALS UE. EUROSTAT 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
eurostat/home/
 
 LEGISLACIÓ CULTURAL A BÈLGICA 
www.culturalpolicies.net/web/belgium.php?aid=52
 
 EUROBAROMETER 2013. CULTURAL.
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 
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França 

Programadors  
Tot i el boom del sector del circ a França 
arran de l’any del circ el 2001, la situació 
de difusió del sector continua sent com-
plicada. Per exemple, el circ només re-
presenta el 5% de la difusió de les scènes 
nationales i són poques les companyies 
de les quals es fa difusió en més de deu 
scènes nationales en una temporada. 
Aquestes dades contrasten amb el que 
s’han esmentat anteriorment sobre el fet 
que el circ és la primera pràctica cultural 
dels francesos, després del cinema. El que 
és clar és que la difusió no es desenvolupa 
al mateix ritme que les companyies. 

Per tant, els principals programadors a 
França són els deu mateixos pôles des arts 
du cirque i, com a eina essencial de pro-
gramació i difusió, també són els primers 
productors. Així, com a principals progra-
madors podem comptar-hi aquests deu, 
més els 32 espais de residència anomenats 
anteriorment i tots els festivals de circ. A 
continuació presentem els més importants. 
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Festivals i fires 
 
 CIRCA, FESTIVAL DU CIRQUE ACTUEL, AUC 
http://www.festival-circa.auch.fr 
Circa, Scène Conventionné pour les Arts du Cirque.
www.circa.auch.fr
Festival de circ més important a França, creat el 1988, i 
anual. 
Presenta les noves creacions anuals i té una missió pres-
criptora important presentant les joves companyies que 
tenen futur en el sector. La programació és de nou circ. És 
el lloc on es donen cita tots els professionals del sector. 
 
 FESTIVAL MONDIAL DU CIRQUE DE DEMAIN, PARIS. 
 ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE CIRQUE DE DEMAIN 
www.cirquededemain.com
Propera edició: 23-26 de gener del 2014.
Creat el 1977, presenta cada any artistes de menys de 
25 anys representant totes les disciplines del circ. Es 
presenten en format “número” tant de circ clàssic com 
contemporani.
Els seus principals objectius són presentar un especta-
cle nou cada any, revelar nous talents del circ de demà, 
presentar noves tendències i oferir un espai de presen-
tació als artistes. . 
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 CARAVANE DE CIRQUES, BALMA (TOLOSA) 
 LA GRAINERIE, FABRIQUE DES ARTS DU CIRQUE 
 ET DE L’ITINÉRANCE 
www.la-grainerie.net
Propera edició: juny del 2014.
Presenta les creacions de les joves companyies locals, 
així com les creacions de companyies més veteranes, 
tant franceses com internacionals. La programació és 
de nou circ. 
 
 JANVIER DANS LES ÉTOILES, LA SEYNE-SUR-MER 
 THÉÂTRE EUROPE 
www.theatreurope.com
Propera edició: gener del 2014.
Creat el 2000 per l’Ajuntament, el Théâtre Europe i el 
Consell General. Proposa una trentena de representa-
cions de circ contemporani per edició, de dotze com-
panyies i uns 10.000 espectadors.
 
 PISTEURS D’ÉTOILES, FESTIVAL DE CIRQUE D’OBERNAI 
 RELAIS CULTUREL D’OBERNAI 
www.espace-athic.com
Propera edició: maig del 2014.
Creat el 2008 i organitzat per l’Espace Athic, el festival 
internacional presenta companyies de nou circs.  
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 LA ROUTE DU CIRQUE, FESTIVAL DE CIRQUE 
 CONTEMPORAIN DE NEXON 
 LE SIRQUE - PÔLE NATIONAL DES ARTS DU 
 CIRQUE DE NEXON EN LIMOUSIN 
www.cirquenexon.com
Propera edició: del 16 al 24 d’agost del 2013
Creat el 2000 i organitzat pel Pôle National des Arts 
du Cirque de Nexon a la regió del Llemosí. El 2012 hi 
van assistir 11.000 visitants. Prioritzen els espectacles 
que es presenten en carpa. Per a l’edició del 2013 es 
van programar un total de set companyies nacionals i 
internacionals. 
 
 CHALON DANS LA RUE, FESTIVAL TRANSNATIONAL 
 DES ARTISTES DE LA RUE 
www.chalondanslarue.com
Propera edició: juliol del 2014.
 
 FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE DE RUE, 
 ORLHAC 
www.aurillac.net
Propera edició: agost del 2014.
 
 FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MASSY 
http://www.cirque-massy.com
Propera edició: gener del 2014.
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 MOMIX, FESTIVAL INTERNATIONAL JEUNE PUBLIC 
www.momix.org
Propera edició: febrer del 2014.
 
 FESTIVAL AU BONHEUR DES MÔMES 
www.aubonheurdesmomes.com
Propera edició: agost del 2014.

 
Agents de distribució/ mànagers

 AGENCE ARTISTIQUE NICOLODI 
 
 AGENCE SINE QUA NON 
www.agence.sinequanon.com
 
 ARMATURES 

 ASSAHIRA 
www.assahira.com
 
 AY-ROOP 
www.ay-roop.com
 
 CONDUITE ACCOMPAGNÉE 
 
 ÉMILE SABORD 
www.emilesabord.fr
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 GRAPH’THÉÂTRE 
 
 INITIATIVE PERFORMANCE INTERNATIONAL 
 
 NORD COM ÉVÉNEMENTS 
www.nordcom.fr

 SICALINES 
www.sicalines.com
 
 SPECTACLES DU MONDE 
 
 TROISQUATRE! 
www.troisquatre.com
 
 ULRICH BRUNET 
 
 POISSON PILOTE PRODUCTION 
http://www.ajthom.net
Contacte Jacques Thomasson
 
 
Productors i coproductors
 
El paper de productors l’assumeixen, princi-
palment, els pôles des arts du cirque, amb 
un total d’una mica més d’1,4 milions d’euros 
de pressupost que vénen de l’Estat. Però és 
gràcies a l’esforç de les col·lectivitats territo-
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rials que assumeixen un 80% del pressupost 
dels pôles des arts du cirque i que aquests 
poden exercir el seu paper de productors; 
això representa, malgrat les disparitats inter-
nes, 300.000 euros per a la producció.

Pel que fa a les coproduccions, pel conjunt de 
les companyies els percentatges esdevenen 
mínims: només un 30% dels artistes se’n bene-
ficien, una cinquantena d’equips per uns pres-
supostos que no excedeixen, en el millor dels 
casos, els 40.000 euros. La resta de coproduc-
cions són assumides per altres productors que 
fan aportacions més importants, o bé per la 
precompra, que converteix les companyies en 
més dependents de la seva difusió. 
  

Institucions i agents articuladors
 
 HORS LES MURS 
www.horslesmurs.net
És el centre nacional de recursos de les arts de carrer i les 
arts del circ. Va ser creat el 1993 pel Ministeri de Cultura, i 
desenvolupa missions d’observació i acompanyament de 
les pràctiques artístiques hors les murs6 mitjançant activitats 
d’informació, documentació, formació, estudi, recerca i edició.   
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 MINISTERI DE CULTURA I COMUNICACIÓ (DGCA) 
www.culture.gouv.fr/culture/dap/dap/index-dap.html 
Mitjançant la Direcció General de Creació Artística, el Mi-
nisteri coordina i avalua la política estatal que fa referència 
a l’espectacle en viu i a les arts plàstiques. És aquesta 
direcció la que s’encarrega de donar ajuts a la creació. 
 
 ONDA - OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE 
www.onda.fr
L’ONDA encoratja la difusió, sobre el territori francès, d’obres 
d’espectacle en viu que s’inscriuen dins de la creació contem-
porània i que es preocupa pel nivell de la creació artística i de la 
renovació de les formes i estimula els intercanvis, en el sector de 
l’espectacle en viu, a Europa i a nivell internacional. El seu camp 
d’acció cobreix totes les disciplines: teatre, dansa, música, circ, 
arts de carrer; independentment que les obres s’hagin creat a 
França o a l’estranger; i que s’adrecin als adults o als infants. El 
2010 va destinar 2.317.304 euros per donar suport a 711 espec-
tacles i  2.684 representacions de 545 equips artístics.

 
Programes de suport

 CIRCUS NEXT 
www.circusnext.eu/circusnext/fr
Dispositiu europeu que té com a objectiu descobrir, acom-
panyar i donar suport a les noves generacions de creadors 
de circ. Una plataforma d’operadors culturals europeus que 
organitzen aquesta operació a escala continental.
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Regne Unit / Irlanda
 

Al Regne Unit, els mesos que fa més 
bon temps, de juny a setembre, se ce-
lebren força festivals a l’aire lliure, amb 
una presència important d’actuacions del 
sector de les arts de carrer: circ, dansa, 
teatre, teatre físic, instal·lacions, per-
formance, acrobàcia… El denominador 
comú és que es puguin representar a 
l’aire lliure. La producció feta a Catalunya 
té una bona reputació entre els directors 
artístics i els programadors del Regne 
Unit; els artistes catalans estan ben valo-
rats i sovint trobem companyies catalanes 
del sector de les arts de carrer actuant al 
Regne Unit. Molts dels programadors han 
entrat en contacte amb la creació feta a 
Catalunya via Fira Tàrrega.

La majoria de festivals tenen una part 
important, si no tota la programació, 
d’actuacions d’accés gratuït, finançades 
de forma mixta per les administracions 
locals, els ajuts nacionals i les donacions. 
En alguns casos hi ha algunes actua-
cions, normalment les que tenen lloc en 
espais tancats, on es cobra entrada.
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La majoria d’espectacles són per a tots 
els públics, però no necessàriament pen-
sats expressament per a un públic infantil 
o familiar.
 
 WATCH THIS SPACE, NATIONAL THEATRE, LONDRES 
http://www.nationaltheatre.org.uk/watch-this-space-
presents-august-outdoors
Durant les dues properes edicions només se’n podrà 
celebrar una versió reduïda, August Outdoors (2-31 
d’agost del 2013), ja que l’espai on tenia lloc el festival 
està ocupat per un teatre provisional mentre es fan 
obres a l’edifici del National Theatre.
Festival anual de juny a setembre.
Gratuït.
Públic familiar.
A l’aire lliure.
Director artístic: Angus MacKechnie.
Programen companyies catalanes.

 GREENWICH + DOCKLANDS INTERNATIONAL 
 FESTIVAL, GDIF, LONDRES 
http://www.festival.org/festival/overview/11/2013/
És un dels pocs festivals al Regne Unit que progra-
ma activitats adreçades a professionals. Durant dos 
dies es fan presentacions de nous projectes d’arts de 
carrer, davant de directors artístics i programadors de 
festivals i d’espais, la majoria del Regne Unit. Des de 
fa dos anys, l’Institut Català de les Empreses Culturals 
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col·labora amb el festival per tal que una delegació 
de companyies catalanes pugui presentar-hi les seves 
propostes. A la tarda, els programadors poden veure 
els espectacles que formen part de la programació, en 
la qual sempre hi ha alguna companyia catalana. Cada 
any s’ha inclòs una companyia catalana del sector del 
circ en la presentació de projectes davant dels progra-
madors:
-Joan Català, Pelat GDIF 2013 
-Los2play, Starfatal, GDIF 2012
Festival anual. 21-29 de juny del 2013.
Gratuït.
Públic familiar.
A l’aire lliure.
Director artístic: Bradley Hemmings.
Programen companyies catalanes.
 
 IMAGINE WATFORD, WATFORD 
http://www.imaginewatford.co.uk/
Un dels dies del Festival se celebra una trobada entre 
les companyies que formen part de la programació, 
artistes locals i programadors. 
Festival anual. 20-30 de juny del 2013.
Gratuït.
Públic familiar.
A l’aire lliure.
Programen companyies catalanes.
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 IF MILTON KEYNES INTERNATIONAL FESTIVAL, 
 MILTON KEYNES 
http://www.ifmiltonkeynes.org/2012/home.html
Festival bianual. Propera edició: del 18 al 27 de juliol del 2014.
Algunes activitats són de pagament.
Espais a l’exterior i teatres.
Públic familiar.
Direcció artística: Monica Ferguson i Bill Gee.
Programen companyies catalanes.
 
 STOCKTON INTERNATIONAL RIVERSIDE FESTIVAL, 
 SIRF, STOCKTON 
http://sirf.co.uk/
Festival anual. De l’1 al 4 d’agost del 2013.
Algunes activitats són de pagament.
Públic familiar/adult.
A l’aire lliure.
Direcció artística: Jan Doherty.
Programen companyies catalanes.
 
 SURGE FESTIVAL, GLASGOW, ESCÒCIA (EN 
 COL·LABORACIÓ AMB MERCHANT CITY FESTIVAL) 
Festival anual. Del 22 al 28 de juliol del 2013.
Gratuït. Espais a l’exterior i teatres.
Públic familiar/adult.
Direcció artística: Conflux, Alan Richardson.
Programen companyies catalanes.
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 INSIDE OUT DORSET, DORSET 
http://www.insideoutdorset.co.uk/home
Festival site-specific. Propera edició: 2014.
Algunes activitats són de pagament.
Públic familiar/adult.
A l’aire lliure.
Direcció artística: Bill Gee.
 
 SALISBURY INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL 
https://www.salisburyfestival.co.uk/
L’any 2013 van organitzar un “Focus on Catalonia”.
Festival anual. Del 24 maig al 8 de juny del 2013.
Algunes activitats són de pagament.
Espais a l’exterior i a l’interior. Públic familiar/adult.
Caroline Peacock, programadora associada.
 
 FUSE MEDWAY FESTIVAL, MEDWAY 
http://fusefestival.org.uk/
Festival anual. Del 14 al 16 de juny del 2013.
Gratuït.
A l’aire lliure.
Públic familiar.
Direcció artística: Megan Donnolley.
Programen companyies catalanes.
 
 HAT FAIR, WINCHESTER 
http://www.hatfair.co.uk/index.php/history/
Un dels festivals més veterans. L’any 2014 celebraran la 
40a edició.
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Festival anual. Del 5 al 7 de juliol del 2013.
Algunes activitats són de pagament.
Espais a l’exterior i a l’interior.
Públic familiar/adult.
Direcció artística: Kate Hazel.

 MINTFEST, KENDAL 
http://www.lakesalive.org/mint-fest/
Igual que durant el Greenwich + Docklands Internatio-
nal Festival, també té lloc una trobada de networking 
entre companyies i programadors.
Festival anual. Del 30 d’agost a l’1 de setembre del 2013.
Algunes activitats són de pagament.
Espais a l’exterior i a l’interior.
Públic familiar/adult.
Direcció de projectes: Jan Shorrock i Maggie Clark.
Programen companyies catalanes.
 
 SPRAOI INTERNATIONAL STREET ARTS FESTIVAL, 
 WATERFORD, IRLANDA 
http://www.spraoi.com/street-theatre/
21a edició. Dedicat al circ, la dansa, les arts de carrer i 
la música. Igual que durant el GDIF, es passegen volun-
taris amb unes “guardioles” perquè la gent faci donatius 
(quantitat recomanada, 5 lliures).
Festival anual. Del 2 al 4 d’agost del 2013.
Públic familiar/adult.
Espais a l’exterior i a l’interior.
Miriam Dunne, programadora.
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 ST.PATRICK’S FESTIVAL, DUBLIN, IRLANDA 
http://www.stpatricksfestival.ie/
Festival anual. Del 14 al 17 de març del 2014. 
El centre de Dublín, el dia 14, s’omple d’actuacions a 
l’aire lliure, de companyies nacionals i internacionals.
Verena Cornwall, programadora.
 
 EDINBURGH FESTIVAL FRINGE 
http://www.stpatricksfestival.ie/
Els teatres i les sales d’Edimburg fan una selecció de 
la programació que es veurà durant el Fringe. Està més 
pensat per a espectacles de sala i amb text, encara que 
no exclusivament. Teatre, música, comèdia, teatre físic, 
dansa i òpera també hi tenen cabuda. 
Festival anual. Del 2 al 26 d’agost del 2013. De paga-
ment.
 
 BATH FRINGE FESTIVAL 
http://www.bathfringe.co.uk/
Festival multisectorial que combina bàsicament la pro-
gramació musical i d’arts escèniques: teatre, comèdia, 
arts de carrer, circ, cabaret, teatre infantil… També 
hi participen altres sectors, com les arts visuals o la 
programació de conferències, etc. Hi ha tant activitats 
gratuïtes com de pagament.
Festival anual. Del 24 de maig al 9 de juny del 2013.
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 CIRCUSFEST 
http://www.roundhouse.org.uk/circusfest
Festival en interior de circ contemporani que té lloc a 
l’espai Roundhouse de Londres.
És bianual. Propera edició: 2014.
 
 MANCHESTER INTERNATIONAL ARTS 
http://www.streetsahead.org.uk/
Companyia amb una llarga trajectòria. Des de l’any 
1988 col·labora amb diversos festivals.
Principalment es dedica a les arts de carrer, de diverses 
disciplines. 
Jeremy Shine, programador.
 
 BRIGHTON FESTIVAL 
http://brightonfestival.org/past_festivals/dance%20
and%20circus/?date_from=01-01-2013&date_to=31-
12-2013
Festival multidisciplinari que té lloc a la ciutat costanera 
de Brighton.
El circ té cabuda entre les activitats que s’hi programen.
Programació de circ i de dansa el 2013.
Anual. Propera edició: del 3 al 25 de maig del 2014.
Carole Britten, programadora.
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Residències artístiques i espais al
Regne Unit
Font: Circostrada, desembre del 2012
 
 ARTSDEPOT 
5 Nether Street, Tally Ho Corner, North Finchley
N12 0GA Londres
Tel.: +44 (0) 208 369 5455 
www.artsdepot.co.uk
Kerry Andrews
Tel.: +44 (0) 208 369 5463
programming@artsdepot.co.uk
Performance, aire lliure i circ
Tipus: 
Residència de creació i centre per al desenvolupament, 
la recerca i l’experimentació.
Nombre de companyies allotjades el 2011: 5 artistes 
associats.
Nombre de companyies d’arts de carrer/circ: 1.
Companyies que han fet residència al centre: Ockham’s 
Razor.
 
 CIRCOMEDIA 
Kingswood Foundation, Britannia Road
BS15 8DB Kingswood, Bristol
www.circomedia.com
Bim Mason
Tel.: +44 (0) 117 947 7288
bim@circomedia.com
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Circ contemporani i teatre físic
Tipus: 
Residència per a la recerca i el desenvolupament, 
tutories, suport a la dramatúrgia, creació en desenvolu-
pament i primeres versions de projectes.
 
 CIRCUS ARTS 
Coronet Street 
SE5 8NN Londres
Tel.: +44 (0) 207 613 4141
www.circusspace.co.uk
Daisy Drury
Tel.: +44 (0) 207 613 8229
daisy@circusspace.co.uk
Circ
Tipus:
Centre per dur a terme residències, assaigs i suport a la 
creació.
Nombre de companyies allotjades el 2011: 28.
Companyies que han fet residència al centre: So and So 
Circus Theatre, Collectif and Then…, Scarabeus, Metta 
Theatre, Joli Vyan, Apocalyptic Circus, Circus Geeks, 
Iris Theatre, Bella Kinetica.
 
 THE DRILL HALL 
York Road
NR30 2LZ Great Yarmouth, Norfolk
Tel.: +44 (0) 149 374 5458
www.seachangearts.org.uk
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Becca Clayton
Tel.: +44 (0) 149 374 5458
becca@seachangearts.org.uk
Circ i arts de carrer
Tipus:
Centre per al desenvolupament, la recerca i 
l’experimentació, així com per dur a terme els assaigs. 
També té un espai per a la construcció de decorats, 
aparells, vestuari, attrezzo, etc.
Nou centre inaugurat el 2012. 
Companyies que han fet residència al centre: Bui Bolg, 
Close Act Theatre, Tilted Productions, Tumble Circus, 
Magmanus, ArtLat, estudiants de Circus Space de les 
escoles de circ d’Amiens i de Carampa.
 
 FARNHAM MALTINGS 
Bridge Square
GU9 7QR Farnham, Surrey
Tel.: +44 (0) 125 274 5444
www.farnhammaltings.com
Fiona Baxter
Tel.: +44 (0) 125 274 5411
fiona.baxter@farnhammaltings.com
Circ, performance, arts de carrer i teatre físic
Tipus:
Centre per al desenvolupament de projectes, assaigs, 
fer-hi recerca i experimentar.
També té un espai per a la construcció de decorats, 
aparells, vestuari, attrezzo, etc.
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Nombre de companyies allotjades el 2011: 13.
Nombre de companyies d’arts de carrer/circ: 2.
Companyies que han fet residència al centre: Ockham’s 
Razor, Acrojou, L’Immediat, Camille Boitel, Little Bulb.
 
 JACKSONS LANE 
269a Archway Road
N6 5AA Londres
Tel.: +44 (0) 208 340 5226
www.jacksonslane.org.uk
Adrian Berry
Tel.: +44 (0) 208 347 2414
adrian@jacksonslane.org.uk
Performance i circ
Tipus:
Residència i centre de composició, desenvolupament, 
recerca i experimentació, així com espai d’assaig.
Nombre de companyies allotjades el 2011: 9.
Nombre de companyies d’arts de carrer/circ: 16.
Companyies que han fet residència al centre: Pan Got-
tic, Long Spoon, Upswing Aerial, Layla Rosa, Marawa 
the Amazing, Zu Aerial, Inverted, Dodgy Whiskers, Ste-
fano Di Renzo, Collectif And Then, Francesca Martello, 
Metta, Frederike Gerstner, 
Stumble Dance Circus, So and So Circus, The Awake Project.
 
 LIGHTHOUSE 
21 Kingland Road
BH15 1UG Poole, Dorset
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Tel.: +44 (0) 844 406 86 66
www.lighthousepoole.co.uk
Charlotte Gregory
charlotteg@lighthousepoole.co.uk
Circ, teatre físic, performance i arts de carrer
Tipus:
Residència i centre de composició, desenvolupament, 
recerca i experimentació, així com espai d’assaig.
També té un espai per a la construcció de decorats, 
aparells, vestuari, attrezzo, etc.
Nombre de companyies d’arts de carrer/circ allotjades 
el 2012: 4.
Companyies que han fet residència al centre: Gandini 
Juggling, Le Prato, Rouge Elea, Upswing.
 
 NOFIT STATE CIRCUS 
John Street
CF10 5PE Cardiff, Gal·les
Tel.: +44 (0) 292 022 1330
www.nofitstate.org
Ali Williams
Tel.: +44 (0) 794 635 8694
ali@nofitstate.com
Circ
Tipus:
Residència i centre de composició, desenvolupament, 
recerca i experimentació, així com espai d’assaig.
Nombre de companyies allotjades el 2011: 6.
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Nombre de companyies d’arts de carrer/circ allotjades 
el 2011: 6.
Companyies que han fet residència al centre: George 
Orange, Simone Riccio, Crashmat Collective, Citrus 
Arts, Mary Bijou Cabaret, Mr and Mrs Clark.
 
 ROUNDHOUSE 
Chalk Farm Road
NW1 8EH Londres
Tel.: +44 (0) 207 424 9991
www.roundhouse.org.uk
Leila Jones 
Tel.: +44 (0) 207 424 8452
leila.jones@roundhouse.org.uk
Circ, performance, cabaret i comèdia
Tipus:
Residència i centre de composició, desenvolupament, 
recerca i experimentació, així com espai d’assaig.
Nombre de companyies de circ allotjades el 2011: 6.
 
 STRATFORD CIRCUS 
Theatre Square 
E15 1BX Londres
Tel.: +44 (0) 208 279 1000
www.stratford-circus.com
Paula Van Hagen, productora
Clare Connor 
Tel.: +44 (0) 208 279 1000
circus@stratford-circus.com
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Teatre físic i visual, performance, arts de carrer i circ
Tipus:
Residència i centre de composició, desenvolupament, 
recerca i experimentació, així com espai d’assaig.
Nombre de companyies allotjades el 2011: 94 compan-
yies artístiques i 11 residències.
Nombre de companyies allotjades el 2012: 104 com-
panyies artístiques i 11 residències.
Nombre de companyies d’arts de carrer/circ allotjades 
el 2011: 15.
Companyies que han fet residència al centre: Leo and 
Yam, Acrojou, Psychological Art Circus, Lume Teatro, 
Alana Jones, Sammy Dinneen, Katherine Would, Sin Cru, 
Upswing, Alice Capitani, Vicky Amedume, Ockham’s 
Razor, Racehorse Company, Rogueplay Theatre, Piers 
Sherman, Anna Leonie, Zoe Jones, Will Davies, Acrojou, 
Circo Ridiculoso, Illona Jantti, Alice Allart, Sam Veale.
 
 LLISTA D’ESPAIS ON NORMALMENT ES FAN 
 ACTUACIONS DE CIRC: 
http://www.circusarts.org.uk/directory/venues/rigga-
ble-performance-venues.php

 
Altres enllaços d’interès:

 STRATEGY AND REPORT ON CIRCUS (2001)  
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/docu-
ments/publications/381.pdf

RECURSOS LOCALS
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Document sobre el sector del circ encarregat per l’Arts 
Council England:  
  
 CIRCUS HEALTHCHECK (2006)  
http://www.artscouncil.org.uk/publication_archive/
circus-healthcheck/
Actualització del document anterior. 

 CIRCUS FUTURES  
Organització per impulsar el circ contemporani al Regne 
Unit i a Irlanda.
Col·labora en projectes europeus com, per exemple, 
Circus Next 2013-2017 http://www.circusnext.eu/, on 
també participa La Central del Circ.
http://www.circusfutures.org/ 
Verena Cornwall, consultora.

 ISAN  
http://isanuk.org/
Organització amb suport de l’Arts Council England que dóna 
suport a tot allò que pot ser d’interès per als professionals de 
les arts escèniques de carrer al Regne Unit i a Irlanda.
ISAN és una associació d’àmbit nacional centrada en 
el desenvolupament estratègic de les arts de carrer.
Treballen per al desenvolupament del sector de les arts 
de carrer a través d’activitats de networking, fent lobby, 
compartint informació, organitzant cursos, fent recerca 
i assessorant els membres d’ISAN, així com fent difusió 
del sector. També donen serveis generals al sector. Re-
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presenten un centenar d’associats: artistes, productors, 
presentadors, promotors i agències de suport que tre-
ballen en el camp de les arts de carrer al Regne Unit i a 
Irlanda. Estan compromesos a donar suport a totes les 
manifestacions de les arts de carrer i a donar visibilitat a 
les pràctiques que es duen a terme.

 CIRCUS SPACE  
http://www.thecircusspace.co.uk/about/who-we-are 
Formació en el sector del circ. Imparteixen estudis superiors 
en circ, així com formació per a nens i joves menors de divuit 
anys. També hi ha activitats adreçades a professionals.
Roxanne Nims-Quigley, coordinadora.
 
 CIRCUS DEVELOPMENT AGENCY 
 
 CIRCOSTRADA 
http://www.circostrada.org/
Plataforma europea de les arts de carrer i el circ per a 
informació, recerca i intercanvis professionals.

 CIRCUSNEXT 
http://www.circusnext.eu/circusnext/en 
Programa de suport per a la pròxima generació d’autors 
de circ a Europa.
No és una plataforma únicament basada en el sector al 
Regne Unit.
Obre convocatòries d’àmbit europeu per donar suport a 
projectes de nous creadors.

RECURSOS LOCALS




