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CIRQUET CONFETTI 

Cirquet Confetti fa 28 anys que provoca somriures a través de cercaviles, tallers de circ, espectacles 

familiars, espectacles itinerants i espectacles de carrer. 

Emmarcat dins les tendències del nou circ, ha creat espectacles per a tots els públics, còmics i 

poètics, amb una acurada estètica. Un circ ple d’emocions, sovint explicades a través del 

llenguatge clown i amb música en directe. 

 

Els nous projectes de Cirquet Confetti contemplen seguir combinant disciplines pròpies del circ 

tradicional com són el clown i els malabars amb el llenguatge musical i les arts visuals i plàstiques. 

Tot dins el marc de la contemporaneïtat i de les noves tecnologies implícites en l’art del nostre temps 

i la pròpia divulgació d’aquest pensament contemporani que sovint no és prou representat en 

els espectacles per a públic familiar. 

 

Els personatges del Cirquet Confetti es prenen la vida amb sentit de l’humor i així ho transmeten en 

els seus espectacles, per a totes les edats i somriures. 

Durant aquest temps ha realitzat els següents espectacles de circ i pallassos, per a tots els públics: 

“Cercavila” 1986, “Circ amb maleta” el 1988, “Gran Parada” el 1990, “Per llogar-hi cadires” 

1994, “Les Confetti Sisters” 1999, “Cirquet al Solei” 2001 i “La Lluna en un cove” 2003, 

“Marisol” 2006, “Afina Serafina!” 2009, “Miss Umbrel·la” 2011, “Musicirc” 2012, “Confetti 

Circus” 2013 I “Pianissimo Circus” 2014. 

 
Amb l’associació "Pallasos sense Fronteres" varem actuar a Croacia i Guatemala. 

 

La companyia és membre de l’APCC (Associació de Profesionals del Circ de Catalunya). 

 

Normalment l’empresa treballa per ajuntaments, escoles, associacions diferents de teatre per a públic 

 

familiar, programadors culturals, programadors de festivals, ... 



"MISS UMBREL·LA" 

 

ESPECTACLE ITINERANT DE CIRC AL CARRER 

 

És un espectacle de para-sols i música amb un piano de manubri. 

 

Miss Umbrel·la barreja elements d’antics espectacles de carrer amb elements del circ més contempo 

 

rani.  

 

 

Miss Umbrel·la fa equilibris, malabars i fa girar para-sols i paraigües de diferents mides i incorpora  

 

altres elements com: aros, pilotes, monedes, plaques, etc. 



La Mostra d’Igualada 2012 

Miss Umbrel·la està caminant pel carrer jugant amb un piano de manubri. El piano 

està en un carro. Amb la música i les seves improvisacions aconsegueix que la gent 

s’apropi (és una sorpresa per la gent que camina pel carrer). 

Festival Internacional de teatre al carrer, B-Fit in the Street. Bucarest 



Aleshores, aquest excèntric personatge, escull a alguna persona per a que toqui el piano 

 

i comença a fer malabars. Són uns malabars molt vistosos i originals. 

 

 

Després d’uns minuts Miss Umbrel·la acaba el seu programa i segueix caminant amb la  

 

música fins a la parada següent i comença de nou l’espectacle, cada cop amb alguns nú 

 

meros diferents i amb el seu joc interactiu amb el públic. 

 

 

L’espectacle és proper i agradable per el públic. És un espectacle pensat per a totes les  

 

edats. 

Fira de circ al carrer de La Bisbal 2011 



INFORMACIÓ ARTÍSTICA 

 

Miss Umbrella: Anna Confetti 

Música: Popular 

Vestuari i perruqueria: Chantale Heimo 

Escena: Miquel Ollé 

Diseny gràfic: Erika Cristalino 

Vídeo: Ana Mosquero 

Community Manager: Edurne Bordas 

 

 

INFORMACIONS TÈCNIQUES 

 

El millor lloc per a realitzar l’espectacle és en els carrers peatonals i places. 

 

L’espectacle no precisa de cap requeriment tècnic. 

 

 

CONTACTE 

 

Telèfon: 00 34 972287206 

Telèfon mòbil: 00 34 659834143 

Adreça: Can Cruanyes, 17853 Sales de Llierca (Girona) 

E-mail: info@cirquetconfetti.com 

Web: http://www.cirquetconfetti.com 

Twitter: @ CirquetConfetti 

Facebook: www.facebook.com/CirquetConfetti 
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