ESPECTACLE SIDECAR

COMPANYIA PESSIC DE CIRC

Espectacle “SIDECAR”
SIDECAR és un espectacle familiar per a tots els públics i per a ser
representat al carrer.
Es tracta d’un espectacle de circ contemporani sobre una moto amb sidecar.
És un espectacle divertit que es desenvolupa al voltant d’un fil argumental.
Clown, acrobàcies, màstil xinès, malabars i música, sense oblidar el
component més tècnic i de risc que comporta el circ.

Un viatger arriba a la plaça damunt d’una moto. No és un vehicle qualsevol sinó un
estrany artefacte de tres rodes. Una extravagant moto amb sidecar d’un altre
temps.
El nostre personatge també sembla d’un altre temps, mapes i planells a les mans
està buscant algun lloc o alguna cosa que potser encara no coneix.
Al bell mig de la plaça hi ha un panell indicador de direccions però més que indicar,
el que fa és embolicar encara més al nostre explorador.
Tot fent tombs al voltant d’aquest panell i consultant mapes que no porten enlloc
acaba per tenir un accident i fa caure el panell amb tots els indicadors. En un intent
per tornar-ho tot a lloc puja pel pal. Aquest es converteix en un màstil xinès i amb
moviments hàbils és instal·lat al damunt de la motocicleta.
El protagonista ens fa una exhibició de tècnica de màstil xinès damunt d’una moto
en marxa i d’altres acrobàcies.
A poc a poc el viatger va trobant la confiança en si mateix i sembla que està trobant
el seu camí. L’artista ens transmet el missatge que la felicitat no és un destí, no és
un lloc on podem arribar, sinó una direcció, un camí que cal seguir. I cal aprofitar
d’aquest viatge que ens hi porta.

Fitxa tècnica:
Per realitzar l’espectacle en condicions òptimes necessitem...
Un espai escènic circular a l’aire lliure (plaça, carrer) de tretze metres de diàmetre.
La companyia ens fem càrrec de la senyalització d’aquest espai per impedir l’accés
del públic a l’interior mitjançant uns cons de tràfic units per una corda.
Cal que aquest espai sigui completament pla, regular i apte per a la circulació de
vehicles (asfalt, ciment, rajola...)
Accés a l’espai una hora abans de l’espectacle (per realitzar proves).
Temps de muntatge: 30 min.
Duració de l'espectacle: 50 min.
Temps de desmuntatge: 15 min.
Camerinos a proximitat amb lavabo, aigua i mirall.
Equip de so a càrrec de la companyia que necessita alimentació elèctrica a 220 v.
En cas de voler fer l’espectacle de nit, l’organització es farà responsable de la
il·luminació.
Sinopsi
Un viatger arriba a la plaça. No hi arriba amb un vehicle qualsevol, sinó amb una
extravagant moto amb sidecar plena de mapes, indicacions i artefactes d’altres
temps.
Així desfilarà per la plaça mentre intenta dominar el seu sidecar, fent mil i una
acrobàcies amb el màstil xinès, els patins....
HEM ACTUAT: Festival de Circ de Terrassa, La Mostra d’Igualada, Festival Trapezi
de Reus, Festival Trapezi de Vilanova i la Geltrú, Festival Circ Cric, Festival
Curtcirkit de Montgat, Festival de Viladecans, Festival Babakus, Festival Circorts de
Barcelona, Festival Barruguet Eivissa, Girona, Premià de Dalt, Roses, Banyoles,
Manresa, Sabadell, Sant Mateu del Bages, Vilafranca de Bonany, Sant Gregori,
Artés, BCN “El Sortidor ”, Maó, Cala Emporter, Mercadal, Montuïri, Fornells,
Formentera, Cala Rajada, Porto Cristo, Cardedeu, Darnius, Castelló, Santa
Coloma de Gramanet, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Vila-Real,
Mislata, Alpicat, Vinaròs, La Corunya, TAC de Valladolid, La Mercè de Barcelona...

Enllaç Video: https://vimeo.com/17223921 (trailer) i https://youtu.be/Z9hk_cW9zbE

