
CIA. LATTE MAKIATO 
 

P R E SE N T A  

“step”  
Acrobacia, swing i malabars 

 



 
L’ ESPECTACLE 

 
Mr Mambo i Mrs Maraca són dos intrèpids personatges 
que es troben en alguna plaça d'algun lloc.  

 

Un espectacle on el públic es converteix en el còmplice 
d'aquesta divertida història entre dos personatges, que 
amb els seus balls contagiosos i les seves acrobàcies 
frenètiques faran que tots es converteixin en veritables 
hereus del ritme.  

 

Moments plens d'emocions, somriures, sorpreses, balls, 
acrobàcies, malabars i aplaudiments.  

 

Espectacle de carrer recomanat per a qualsevol 
persona que es trobi en qualsevol plaça, això si, en el 
moment indicat. 



 
La companyía 

 
Latte MaKiaTo, és una companyia de circ Catalano-Brasilera, fundada el 2011 per Marta Izquierdo i Uili Bispo. Els 

dos es formen i es coneixen a l'Escola Professional de Circ de Torino, Itàlia. Després, ells s'especialitzen en 

equilibris acrobàtics fent diversos cursos a l'Escola de Circ Rogelio Rivel, de Barcelona, i, a l'Escola Nacional de 

Circ de Rio de Janeiro, Brasil.  

A l'agost 2011 és quan ells comencen a presentar la seva primera versió de l'espectacle de carrer, en diversos 

festivals d'Itàlia i França.  

 

L'espectacle "Dos al Cub" ells ho faran a l'estiu 2012, fent una gira a Bèlgica, on presenten el seu espectacle al 

Festival de Ghent. Després continuen la seva gira a Dinamarca i Noruega, usant les seves places com a 

escenaris, tanquen aquesta temporada presentant-se a la Fira de Teatre de Carrer de Tàrrega ia les Festes de 

la Mercè, a Barcelona.  

Durant l'estiu 2013, encara amb l'espectacle "Dos al Cub", és quan la companyia es presenta en festivals com, 

Bydgoszca Buskers Festival (Polònia), Festival Kulturufer (Friedrichshafen, Alemanya), Theater spektakel (Zuric, 

Suïssa), Festival des artistes de Rue de Vevey (Suïssa) i per tancar la temporada es presenten al Festival de 

Pflasterzauber Hildesheim International street arts (Alemanya).  

 

Aquest 2014 la companyia estrena espectacle, "Step", ja han presentat al Milano Clown Festival, Itàlia. On serà 

la seva pròxima mostra? 



Requisits tÈcnics 

Durada de l’ espectacle: pot durar entre 20 i 

45 minuts.  

Muntatge: 10 minuts.  

Espai escènic mínim: 4x5 metres amb sòl pla.  

Alçada mínima: 5 metres.  

220 v outlet.  

Il.luminació en cas d'actuar de nit. 
 

 

Link VIDEO 
 

http://www.youtube.com/watch?v=sfdltqIKRNs 
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ContactE 

www.lattemakiato.com 

 

lattemakiato@hotmail.com 

 

Facebook: duo ltm 

Tel: 0034 652 97 16 43 

Marta 
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