
              

     
    

 L'espectacle "LA MÚCIRKA" es compon d'una orquestra ambientada i dirigida per les melodies de l'humor.
 El clownpositor "ARTPEGIO" crea la simfonia clàssica d'aquest circ sonat del ritme constant, amb partitures en 
clau de Màgia, peces musicals amb equilibri in crescendo, malabars a tempo, un xou allegro i appassionato on 
s'escoltaran les composicions de la sintonia natural anomenada riure.

"La música no és només per escoltar-la,
també cal veure-la "

Igor Stravinsky

"No hi ha res millor ni mes bonic
de fer feliços a altres persones "

Ludwig Van Beethoven

"Si jo decideixo ser un idiota,  seré un idiota a la meva manera".          Johann Sebastian Bach



FITXA TÈCNICA

Públic: tots els públics (possibilitat de fer-ho sense parlar).
Durada: 40/50 minuts.
Núm: Artistes: 1
Espai: 4 metres d'ample X 4 metres de fons X 5 d'alt.
Temps de muntatge i desmuntatge: 30 minuts.
So i il·luminació: equip de so propi o reproductor de mp3, micro inalambric, llum "no 
frontal" en cas de ser de nit.
Camerino: pàrquing per furgoneta. 6 de llarg X 3 d'ample.

"Possibilitat d'adaptació de temps / espai de l'espectacle".

Producció:  Rufi Rodríguez. 
Música y vestuari:  Sonriexnarices.     

                                                    
         

                                                                                                                         
 
Artista:  Rufi.                                                               

 Nascut a Barcelona, va començar en el món de l'espectacle l'any 2000, als Pirineus. 
Fundador de la companyia Sonriexnarices amb Jimmy Gonzales. La seva formació 
circense es crea en els escenaris realitzant diferents espectacles i experimentant en 
diverses disciplines de circ. Gràcies a tota aquesta experiència es forma el còmic que 
avui representa. En el vessant musical és el creador i compositor del grup Rimbaran.
  



HISTORIAL SonrieXnariceS

- Companyia creada l'any 2000.
- Aniversaris, esdeveniments, cercaviles, teatre de carrer 2000-2016
- Creació i execució de Tallers de circ:
- CEIP Loseron (Arties) 2004/05
- CEIP Sant Roc (Bossòst) 2005
- Sala polivalent, Ajuntament de Vielha 2005-2007
- Espai "La Calandreta" 2006

- Col·laboració Documental "La Caravana".
  Universitat Pompeu Fabra 2006

- Animació a la lectura a la Biblioteca de Vielha:
  - Magictura; taller de màgia. 2004
- Alimentura; taller d'alimentació. 2005
- Contacontes amb titelles; St. Jordi. 2005/06/10
- Circotura; taller de circ. 2014

- Trobada de malabars Pradoluengo. Burgos. 2005-2011
- Espectacle solidari "Artristrasstres".
  Associació ARED i orfenat de Sud-America. 2007
- Col·laboració amb Ateneu de 9 Barris:
 Lokal de risc i Noubarrisnaits, programacio 2010/16
- Fira del teatre de Tàrrega: zona off.
"Circ a la carta", "Campogolfo", "Per un tub",
"Un conte i-real", "La Cirkocleta". "La Muzirca". 2000/16

- Fira per la Terra, Barcelona:
- "Plantem un arbre".
- "Fem 01:00 hort".
- "Payaterra".
Sonriexnarices.
La Muzirca Clacirca. 2012-2016

- Festivals de França.
   Bastid'art (Miramont), Festarts (Libourne), Arts de Rue (Aurillac).
               
- Curs formador de circ social, Ateneu Popular de nou Barris. 2015
- Formador de circ social, projecte Amics i circ, AFEV. 2016



CONTACTE I CONTRACTACIÓ

Rufi Rodriguez
companyia SonrieXnariceS

C / Joaquim Valls 110. CP / 08042, Barcelona.
Telf.:650865058.

sonriexnarices@hotmail.com
www.sonriexnarices.wix.com/sonriexnarices

videos:
https://www.youtube.com/watch?v=RI1Yo9NDk4o
https://www.youtube.com/watch?v=AfIdaC6LJw4

https://www.youtube.com/watch?v=AfIdaC6LJw4

