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8 de febrer de 2015
Portes obertes de 10 a 14 h
Combinat de circ 2015
Primer passi a les 10.30 h
Segon passi a les 12 h
Ramiro Vergaz
Malabars. 10 minuts
A més d’un malabarista excepcional, Ramiro
Vergaz és un gran ballarí de swing. Cofundador
de la companyia de circ Los Gingers, amb la
qual ha recorregut diversos festivals nacionals i
internacionals, participa al 8è Circ d’Hivern amb
l’espectacle La plaça dels prodigis i al 16è Circ
d’Hivern amb Maravillas. Actualment és membre
de la companyia Elegants.
Celso i Frana (Cia. Eia)
Acrobàcies mans a mans. 10 minuts
Després de la seva intensa aventura com a membres
de la companyia Eia, Celso i Frana tornen a treballar
com a duo amb una visió artística comuna. Aquesta
vegada, a més de fer acrobàcies mans a mans,
busquen la complicitat del públic per transmetre els
seus desitjos.
Guga i Silvia
Cascades. 10 minuts
Membres fundadors de Los Gingers, juntament amb
Ramiro Vergaz, formen un dels duos més veterans de
l’escena de circ a casa nostra i mai deixen de fer-nos
riure. Les seves caigudes acrobàtiques (cascades)
són un gest de complicitat als tradicionals números
de pallasso.
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José Luis Redondo
Verticals sobre ampolles i clown. 7 minuts
José Luis Redondo sorgeix del seu alter ego Riky,
professor de tennis, per dedicar-se al circ. Després
d’haver rebut diversos premis i haver treballat en
nombrosos festivals, s’ha dedicat a investigar altres
disciplines artístiques i nous llenguatges del clown.
Manel Rosés
Verticals. 6 minuts
Manel Rosés és un artista de circ de Barcelona que
va recórrer tot el camí fins a Estocolm per estudiar
circ a la Universitat de Dansa i Circ, DOCH. Després,
es va convertir en acròbata de bàscula i verticals. Va
treballar durant quatre anys a la companyia Balagans,
guardonada amb la medalla d’or al Festival du circ du
demain. A banda de la seva passió per l’acrobàcia,
juga investigant objectes per trobar noves possibilitats
acrobàtiques.
Espectacle de circ dirigit i conduït per
L’Ateneu Popular 9 Barris
Encara no ets familimiró?
Et pots donar d’alta aquí!
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