
CURRÍCULUM VITAE

Nom:  Albert Martínez Blancafort

Nacionalitat: Espanyola

Lloc i data de neixament: Granollers (bcn). El dijous 15 / 02 / 1990

Email:  albert.mblancafort@gmail.com

telèfon i adreça electrònica: 33 (0) 783366244 / ALBERT.MBLANCFORT@GMAIL.COM

FORMACIÓ ARTÍSTICA:

- Del 8 al 12 Febrer 2016 - 20 hores de classes privades amb l' Elena barolo, dansadora resident a 

Turí. Ensenyant de la certificació oficial  “Danse Sensibile”.

- D'Octobre 2014 al Juny 2017 - en Formació Artstica a l'escola  Arc en Cirque, a Chambéry, 

França. (Formació Certificant del diploma “Artiste du Cirque et du mouvement” Nivell II inscrit al 

RNCP de l'estat Francès.)

Durant la foramció a Arc en Cirque:

-  del 22 al 27 Février 2016 –  participació com artista de circ a l'espectacle final du Carnaval de 

Chambéry 2016.

- del 14 al 18 Février 2016 – formació l'empresa amb l'associació Cirque Lazuli. El tutor: David 

Bonnel (creador, fundador i tècnic de la compagnia). Durant el periode de formació a l'empresa 

varem treballar sobre la comprensió del funcionament del sistema francès (procès de demandes de 

subvenció, afiliació al règim d'artistes d'arts vives, als tràmits i procedurres necessàries per crear 

una associació (...)

-del 13 al 17 Avril 2015 – Stage de clown amb Pyerre Bylan (co-fundador del Centre National Arts 

du Cirque CNAC) a l'espai Teatro C'art, Castelfiorentino, Florencia IT.

-20,  21  i  22 Février  2015  -   Stage  de  clown  amb  André  Casaca  a  l'espai  Teatro  C'art,  

Castelfiorentino, Florencia IT.

-D'Octobre  2012   a  Juny  2014  – Formació  professional  d'arts  de  circ  (especialització  amb 

equilibris  i  manipulació  d'objectes) a  la  Scuola  di  Cirko  Vertigo.  Via  Tiziano  Lanza,  31 

Grugliasco, 10095 TORINO



Durant la formació a Scuola di Cirko Vertigo :

5 dies de stage d'Acrodanza amb Edward Alleman.

Dos dies de stage de clown avec Loco Brusca.

Actuacions durant el llarg dels 2 anys de formació: espectacles de final de curs presentats a la carpa 

de l'escola. / (gira de l'espectacle final de la promoció (8 actuacions) dirigit per 

Milo & Olivia (artistes professionals reconeguts a tota l'Itàlia)) durant l'estiu 2014.

De Septembre a Juny 2011 – cursos d'acrobacia, manipulació  d'objectes i equilibrisme 

(5h / semana cada disciplina) a l'escola de formació pre-professional El Circ Petit, a Pineda de mar. 

BCN.  (Durant l'any de formació vaig viure en caravana dins les infrastructures de l'escola).

Desembre 2010 - Stage de clown (16 hores) amb Martin Melinsky dans l'espai de creació artística  

de Sabadell.

Desde Octobre a Gener 2010 – 2h. /semana de técnica de  mim corporal a  l'Escola MOVEO, 

BCN.

- D'octobre a Juny 2010 - curs de Trapèzi fixe, acrobacia, Teles Aèries, teatre i clown a l'escola de 

formació amatorial La Llançadora Associació d'Artistes, Granollers (BCN).

-  Des de Setembre 2007 a Juny 2011 – Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'ebenisteria artística a l' 

Escola d’Art i Disseny” EMAD de La Garriga, BCN. (treball final de formació: construcció d'una 

bàscula acrobatica i 3 rola-bola)  (títol no obtingut).

FORMACIÓ PEDAGÒGICA

-De Novembre 2015 a Juny 2016 - Formació BIAC  (en curs d'adquisició)

- Avril 2012 – Formació d'animació infantil amb l' Escola Traç (200h de treball) à La Garriga, BCN. 

(diploma no obtingut)



EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

- Durant tot el  2010 – animador dels tallers d'iniciació a les arts de circ oferts per l'escola El Circ  

Petit.

-L'edició 2010 i 2011 -.Animador de la secció de circ (dirigida per en Pep Mogas) del Parc Infantil  

de Nadal de Granollers amb  “La llançadora, Associació d'Artistes”.

Espectacles, col·laboracions artístiques i ensenyament:

- 20 i 21 Février 2016 – Enenyant d'un stage de formació en equilibrisme de corda fluixa a l'espai 
cultural “La Fucina del Circo”,  Via Bologna 220, Turí.

- Temporada 2015-2016 – Col·laboració com artista de circ per la creació del últim espectacle de 
la companyia Les Empreint'heures anomenat “COFDA, comment faire des adultes?”. (l'estrena de 
l'espectacle tindrà lloc el 10 d'agost 2016 durant el Festival des nuits d'été 2016, Haute Savoie, 
França.

- 15 i 16 Juny 2016 – Actuació amb l'espectacle “ABSURD” (solo 15 min.) de la cia. Ékilikuà en 
el  Festival Cirq'ule 2015, sota la carpa de l'escola  “Arc en Cirque” al parc de Buissond Rond de 
Chambéry.

- 25 Juliol 2015 – Actuació amb l'espectacle “ABSURD” a les piscines de Cal Arenys, l'Ametlla 
del Vallès.

–

- 27 Juliol 2015 –  Actuació amb l'espectacle“ABSURD” (solo 25 min,) de la cia. Ékilikuà  La 
Garriga (BCN).

- 29 Agost 2015 – Participació com artista dins la ceremònia d'Inauguració del Campionat del món 
de Rems 2015, al  Llac d'Aiguebellette, France. (sota la direcció d'en Vincent Martin, director 
artístic de la companyia l'Acte Théâtral)

- Estius 2014 i 2015 – Gira de l'espectacle de carrer “l'Avió Parfecte” de la cia. ÉkilikuÀ per la 
costa  mediterrània d'Italia, França i Espanya.

-Del 19 al 23 Juliol 2013 – Pràctiques a l'empresa com a membre de l'organització  del  Festival 
Mirabilia, Fossano, IT.

 - 20 Gener 2011- Animador de tallers de circ amb la companyia Ecolúdic, a Igualada (BCN).

- Juliol 2010 – Espectacle-cabaret de final d'any de formació a “La Llançadora Associació 
d'Artistes”.

ALTRES:
Idiomes (parlats i  escrits): Català i Castellà (llengues primàries), Italià i Francès.
Permís de conduïr: A1 i B


