
 

 
 
Presentacio : 
 
 
Karoli, malabarista, monociclista, còmic, apassionat 
amb les rodes i hàbil conbinador d'humor. 
 
 
Professor Karoli és una companyia especialitzada 
en el Teatre‐Circ, amb un historial de 30 anys de 
treball que avalen l’experiència en el coneixement 
de les tècniques del malabarisme i monociclísme i 
el teatre de sala i carrer, Ex Boni and Caroli 
autodidacta i col·leccionista circense. 



Impulsat per l'afany de renovar el món del circ, 
presenta l’espectacle "Karoli, l ́home roda", en el  
Que el  principal protagonista és la roda.  
 
 
Aquest muntatge està pensat per ser representat 
tant de dia com de nit (carrer, sala, teatre). 
 
 
 

 
http://www.karoli.com	  

 
 
 

 



 
SINOPSIS ESPECTACLE  
 
 Karoli “L´home roda”  
 
Un personatge incombustible, El Professor Karoli, 
es desplaça dins d’una sola roda amb motor. 
Combinant enginy amb la presentació d’artilugis 
amb rodes, monocicles alts amb cames, bicis nanes 
de 10, 20 i 30 cms, Karoli demostrarà la seva 
passió per les rodes fent el mes difícil, com no!, 
sobre rodes.  
Un espectacle visual apte per a tots públics  
 
 
 

 



 
FITXA TÉCNICA ESPECACLE  
 “ KAROLI L´HOME RODA “ 
 
 
ESPECTACLE :DE CARRER : PEU PLA  
 
     
mitja circunferencia diametre 7 m  per  7 m  de 
fondaria  
 
 ( TERRA FERM O ASFALT LLIS, NO INCLINAT) 
 
és necessari  si disposeu de cadires 100 
  
SÓ  :  POTÈNCIA DE SÓ 800 W / 220  V    
 
I.LUMINACIÓ CARRER    :   6000 W A 10.000 W  
 
6  a 10 focus   2 torres de llum Dimers i cablejat 
 
CAMERINOS:   
      
LLOC PER CANVIAR-SE, I AIGUA  
MUNTATGE           :               2 HORES 
DESMUNTATGE     :              30 “ 
  



 
 
 
  
CURRICULUM : 
 
TRAYECTORÍA PROFESSIONAL 
 
1978 - Forma part d'una de les primeres 
companyies de cercaviles, "PICATRONS" 
 
1982 - Forma part del grup "COL·LECTIU 
D'ANIMACIÓ" 
 
1982/ 2000 - formen la companyia "*BONI & 
*CAROLI" amb la qual actua per tot el món. 
2001 La parella Boni and Caroli després de 18 anys 
decideixen posar punt i final a les seves activitats 
i Caroli es presenta com Karoli Professor. 
 
2002 – 2003 forma part de l'espectacle 
"BOCATTO di CARDINALE" amb la companyia  
Els Comediants. 
 
participa en l'espectacle per a nens "LA 
HISTÒRIA DEL CIRC" en el Circ Crac amb el 
clown Tortell Poltrona. 



 
2003-2004 La nova etapa com a solista es 
presenta amb al nom de professor Karoli i 
presenta l'espectacles “L'elixir de la vida” 
2005-2006 professor Karoli presenta l'espectacle 
“Karoli amb rodes “ 
 
2007 - 2009 Presenta l'espectacle “ “*Karoli 
L'home roda ,Actuant en Festivals de França 
Holanda ,Itàlia ,Portugal, Espanya. 
 
2010-2012 Karoli L'home roda és Nominat als 
premis Max 2010 millor espectacle de circ. 
 
2013- 2015 Premi de votació popular dels premis 
de Circ Zirkòlika 2015 
 
 
Premis i Nominacions  
 
Medalla d’Or a la 1a Marató Artística de 
Monociclistes celebrada a la Gran Muralla Xinesa  
Medalla Catagoria Artistica: UNICOR Japo.  
Nominat premis Max 2010,  
Nominat a Premi Circ Zirkòlika 2012  
Premiat   votació popular  premis de Circ Zirkòlika 
2015 



LA PRENSA     CRITICA  : 
El VI Festival Internacional de las Artes 
Escénicas de Graus vivió una velada completa que 
disfrutaron centenares de personas. El festival, 
nuevamente abierto, participativo y multitudinario, 
encandiló a todos los públicos el show del 
incombustible Karoli a medida que empezaba a 
caer la noche. 
 

 
 
Karoli atrapó a los grausinos en la plaza de la 
Compañía con un estilo provocador y divertido en 
el que apostó por la participación. Plenamente 
implicados e imbuidos en el espectáculo, los 
asistentes disfrutaron de las extravagancias del 



"hombre rueda" y de sus andanzas en peculiares 
artilugios. 
 
Actúat al Llar de la seva carrera  a: España, 
Francia, Portugal, U.K, Alemania, Italia, Holanda, 
Bélgica, Suiza, Israel, Canadá, Japón, Marruecos, 
China, Venezuela, Brasil, Thailandia... presentant 
els seus espectácles. 
 
 
Festivals  a on a Participat : Karoli l´home roda 
 
Tamborinada  Parque de la Ciutadella Barcelona 
Festival de Circ. Montgat Curtcirkit Barcelona 
Festival de teatro de  Elegido  Almería 
Festival int Teatro y Música  La Algaba  Sevilla 
Festival  Che Camina Castel Pietro Terme Italia 
Festival Int Straat Festival Vlissingen Holland 
Festival Int, Straat theater  Menen Belgium 
Fest Parade Der Zotte Mutsen Brusselss Belgium 
Festival Reueing Purmerend Holland 
 Int Straat theater Festival Lauwe Belgium 
Festival Int Straat Theater Festival Gent Belgium 
La Mostra de Teatre La xarxa Igualada Barcelona 
IV Fira de Teatre Infantil  P. Mallorca  
Umore Azoka Festival de Humor de la calle 
Colmenalejo Festival de Humor Madrid 



 
 
Festival de Teatro de calle Salamanca 
Festival olala Int Street festival Austria  
Festival L´Hospitalet teatre carrer 
Festival Eclatic  Ciudad de las Artes  Valencia 
Fest de Teatro de calle Santander Cantabria 
Festival Castellarte Mercogliano Italia 
Festival  de Calle Túir Francia  
Festival de Magia y circo Zaragoza 
Festival de teatro de callle Viladecans   
Festival Open Street Milano Italia  
Festival de teatre carrer Imaginarius Portugal  
Festival Xalaro Plaja dAro Gerona  
Festival Malabart Villareal Castello 
Festival teatro de calle   del Pilar Zaragoza  
Festival Mac teatre al acarrer Castello 
Festival alaire  Leganes  Madrid  
Muestra Nacional de teatro Comico Alfaro la Rioja  
Festicam  Festa del teatre i el circ d´Amposta 
Tarragona 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  Notícies - 2015.09.28 - Marcel Barrera.	  
 
Ramón Muñoz Karoli  l´home roda  guanya el premi 
de votació popular dels premis  de Circ Zirkòlika 
2015 
 
 
El monociclista i excèntric Ramón Muñoz 
(Barcelona 1958), més conegut com a Professor 
Karoli, un dels artistes històrics del circ català, 
amb més de 30 anys de trajectòria, va formar 
part durant 18 anys de la popular parella de 
monociclistes Boni i Caroli (1982-2000) i en 2001 
va iniciar una carrera en solitari com a Professor 
Karoli, un personatge excèntric amb el qual ha 
estrenat els espectacles L'Elixir de la Vida i 
L'home roda (2006). Amb aquest últim espectacle 
ha fet ja més de 700 actuacions. Entre els 
nombrosos països on ha actuat es troben França, 
Bèlgica, Itàlia, Portugal, Tailàndia, Grècia, 
Veneçuela i el Marroc.  
 
	   	  

 
 



 
 
 
 
Deixeble de Rogelio Rivel, amb qui va aprendre les 
tècniques de malabars i monociclisme, Karoli ha 
estat molt vinculat a l'Ateneu Popular de 9Barris 
(Barcelona) i ha treballat per al desenvolupament i 
normalització del circ a Catalunya com a president 
de l'Associació Catalana de Circ (ACC ), durant els 
anys 90; i més recentment com a vocal de la junta 
de l'Associació de Professionals de Circ de 
Catalunya (APCC).  
 
 
 
També ha participat en el projecte per a escoles 
Història del Circ (Circ Crac), en l'espectacle 
Bocatto vaig donar Cardinale, de Comediants, i com 
colecoleccionista disposa d'una exposició itinerant 
titulada Papers de Circ que s'ha pogut veure en 
diverses ciutats. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Web: www.karoli.com 
Ramon Muñoz Farreny C/ Betlem 25,27. Bajos 2 
08012 Barcelona NIF 37 688171-A Tef, oficina 
93.4228762, M 647903385 
Correos email 
karoliprofessor@hotmail.com 
info@karoli.com 
 
 
 
SINOPSIS http://www.youtube.com/watch? 
v=WCskWS_fdrA 
	  
	  Sinopsis	  	  	  	  carrer	  http://youtu.be/lZVqTBJ46KI	  

	  


