
Mumusic Circus presenta

  

     

Creació, Direcció, Composició i Interpretació: 
Marçal Calvet i Clara Poch
Fotografia: Gerard Riera



  Circ-Dansa-Teatre-Musica en Viu

AMIGOO  

és   

un   

fragment   

de les vides d'un   
 home i una dona.  

Un circ entre dos.  

Trossos  d'intimitat   
    en una travessa   

gestual   
i musical   

vers el més sincer   
 i profund d'un mateix.  

 
Junts   

confabulen   
un món irreal,   
ple de poesia   
 i complicitat   

en un fals intent d'esquerdar   
el mite de la solitud   

com condició humana   
dins del món.   

Fent esclatar moments   
de deliri i bogeria   

entre balls i acrobàcies,   
desenredant així   

EL SEU PROPI   
CIRC INTERIOR   



                                                                                       
                                                                                  El nostre llenguatge artístic.   

  
  De dins a fora,
  sense normes
  trascendint les formes i
  tècniques estipulades. 

  Sempre des de de la emoció.
  Apuntant el més 
  sincer i essencial de 

  nosaltres mateixos

  Un circ personal
  que excava i indaga 
  a través del moviment,
  les acrobàcies,
  la música 
  i la manipulació
  dels nostres cossos 
  i dels nostres objectes. 



   

   lo mas 
 

 EL CONTRABAIX 

 és l'objecte protagonista del nostre univers en comú,
 el nostre punt d'unió.

 Trascendint la condició estàtica establerta.
 Explorant les seves possibilitats.
 Donant la volta a tota realitat implantada.

 

                                                                         Equilibri
                                                                         Contacte
                                                                         Cossos
                                                                         Unió



Les Nostres Veus, els Nostres Cossos, la Nostra Música 
Una escenografia minimalista



Un espai  obert
on renéixer

 reinventar-se

Un entorn conegut
i buit...

… un buit fèrtil. 

                   

Fitxa técnica



FITXA TÈCNICA

 

* Espai llis i sense inclinar de 10 m. x 10 m.

En exterior: espectacle circular situat al mig de l'espai.

En interior: frontal

* Altura  4,5 metres.

* Disponibilitat de l'espai 2 hores abans i 30 minuts posteriors de l'espectacle.

* Presa de corrent: 2.000 W / 220 V.

* 10 tanques.

* Cadires i moqueta.

* Camerinos per a dues persones.

* Ampolles d'aigua.

* Aparcament per una furgoneta.

* Persona per vigilar l'espai 30 minuts abans del show.



 

Clara Poch Masià 
(Girona, 18 de Setembre de 1976) 

- Actriu polivalent 

Diplomada en: ”Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Chalons en Champagne” (França, any 2002) 

en la especialitat de Aeris. “Ecole Nationale de Cirque de Rosny Sous Bois” (França) 

- Cofundadora de la Companyia MumusicCircus (2008) www.mumusiccircus.com 

–

– Direcció artística de l'espectacle “Merci Bien”: – - Premi Public Mostra d’Igualada- 2010- 

-Premi Millor Espectacle Familiar de Catalunya, Revista Zirkolica -2010 

- Direcció artística del espectacle “Roda, món”. - Premi millor espectacle Chiclana- 2011 

- Nominat a millor espectacle de Circ de Catalunya, Revista Zirkolica- 2011 Direcció i interpretació de
l'espectacle infantil “PETITS PRINCEPS”- 2013/2014 

- Co-fundadora de la Compagnie Nushka ( França 2003). Vídeo:
http://www.dailymotion.com/cienushka#video=x13uuz 

– Direcció del «Combinat de Circ no49» a l'Ateneu Popular de Nou Barris- 2014 

– - Codirecció de l’Espectacle Inaugural de la Fira de Circ “Trapezi” 2006 amb Jordi Aspa.

–

Marçal Calvet 
(Sant Celoni 08-12-1980) 

El 2008 crea amb Clara Poch la companyía mumusic circus amb la que gira por Europa, Asia y América 

durant els últims anys amb els espectacles “ Merci Bien” y Roda,món. Fent més de 600 actuacions 

– Espectacle “Merci Bien”: – Premi Public Mostra d’Igualada- 2010- 

-Premi Millor Espectacle Familiar de Catalunya, Revista Zirkolica -2010 

- Espectacle “Roda, món”. - Premi millor espectacle Chiclana- 2011 

Nominat al millor espectacle de Circo de Cataluna, Revista Zirkolica- 2011 


