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FORMACI NÓ  PROFESIONAL

2003-2007 Circo Fantazztico
Projecte de caire social, realitzat a Costa Rica per voluntaris 
provinents d'Alemanya.

   Aprenentatge de diferents tècniques de circ:

Malabars amb pilotes, masses, Acrobàcia en parelles, teatre i clown.

2007 Taller de malabars a càrreg del Victor Kee.
Curs de malabars amb pilotes a Berlin al Cataconvent juggling 2007.

Curs intensiu de malabars a càrreg del malabarista Victor Kee.

2008 Classes particulars a càrreg del malabarista Toto.
Relització de classes privades de malabars amb masses i pilotes, amb 
una durada de un any.

 

2008 Curs de malabars a l'escola de circ Rogelio Rivel
Curs intensiu de mañabars a càrreg del malabarista Toto, durant una 
setmana a l'escola de circ Rogelio Rivel de Barcelona.

2011 Curs de malabars a La Central del Circ de Barcelona amb Gandini
Curs intensiu d'una setmana a càrreg de Iñaki Sastre, del conegut grup 
de malabaristes Gandini.

2012 Curs de clown FRASER HOOPER (CORNELLÀ, BARCELONA)
Curs de clown intensiu a càrreg de Fraser Hooper durant el Festival 
Internacional de Payasos de Cornellá 2012.

2013 Curs de màgia online Ninja de la Mágia con Agustin Tash
Curs de màgia online de cartomàgia, monedes i petits objectes. Encara 
en curs.

mailto:churryclown@hotmail.com


EXPERI NCIAÈ  PROFESIONAL 

2003-2008 COMPANYIA DE PALLASSOS EL SHOW DE GALLETA (Oci infantil, Costa Rica)

Realització de festes privades, events per empreses, aniversaris 
infantils, babyshowers, i tot tipus d'esvents on és necessari un 
pallasso.

Realització de màgia infantil, maquillatge, malabars, balls i jocs per 
a totes les edats.

2010-2012 COMPANYIA DE PALLASSOS CHOCOLETA Y CHURRY (Oci infantil, Barcelona)

Festes privades d'aniversari, fi de curs, tallers de malabars, festes 
de Nadal y tot tipus d'events infantils.

2011-2012           LA CUCANYA (Empresa d'oci infantil, Palau de Plegamans, BCN)

Monitor de lleure durant els casals d'estiu que organitza la empresa a 
diverses localitats del Vallès oriental.

2011-2012 CABARETS DE CIRC SOLIDARIS

Organització i participació en Cabarets de circ amb finalitat 
solidària en les dates de Nadal a favor de la ONGD Amavida, que 
treballa a la India.

      

2008-2013 AVENTURA PARK BARCELONA (Centre d'oci infantil, Barcelona)

Treballant en el departament d'animació y gestió d'aniversaris. 
Realització d'espectacles tots els dies, y organització d'espectacles 
especials en festes privades, festes de Nadal, festa de Halloween, fi 
de temporada, tallers de globoflexia y maquillatge infantil.

IDIOMES

Castellà: Llengua materna.

Català: Nivell alt comprensió, i mitjà parlat.

CAPACIITATS PERSONALS

Disponibilitat complerta per treballar. 
M'identifico como una persona responsable, amb moltes ganes de treballar, y molt dinàmica. 

 



ANEXO EN IM GENESÁ


