CIRC A L’ESCOLA
«Explica-m’ho i ho oblidaré, ensenya-m’ho i ho recordaré, fesme’n partícip i ho aprendré.»
(Benjamin Franklin)
“La sensibilidad por la expresión corporal, el fomento de la
cooperación, el aumento de la autoestima, el conocimiento y el
control del propio cuerpo, el avance en la tolerancia y respeto
hacia los demás, el desarrollo de la creatividad, la
autosuperación y la tenacidad son algunas de las
características de las actividades circenses, que ponen de
manifiesto su enorme potencial educativo…” (Josep Invernó)
Com artistes i docents de circ creiem important poder apropar el
circ a les escoles.
Gaudir d’un espectacle de circ realitzat per professionals. L’escola
podrà comprendre, apreciar i valorar l’espectacle com una font de
riquesa artística i també com una motivació per a involucrar-se en
el projecte de circ a realitzar.
Aprendre de forma significativa les disciplines circenses i
desenvolupar, com si es tractés d’un projecte, determinats
coneixements de manera creativa i pràctica.

Qui som?
Pessic de Circ neix l’estiu de 1998 a Cerdanyola del Vallès amb la
finalitat de difondre i donar a conèixer les arts del circ a través
d'espectacles, tallers, cursos, exposicions i tota mena d’actes lúdics
i didàctics.
Des de la seva creació, la seva activitat ha portat als seus
integrants a actuar arreu de Catalunya en carrers, places, teatres,
actes de solidaritat, animacions, cercaviles, festes de barri, esplais i
escoles. I també a iniciar en l’art del circ a nombrosos joves i
infants mitjançant tallers, cursos i casals.
Els seus integrants són, principalment, professionals de les arts del
circ, formats en escoles de prestigi de diversos països:
Catalunya, Bèlgica, Suïssa, Rússia i Argentina.

La intenció de Pessic de Circ és crear espectacles de circ
contemporanis desenvolupats al voltant d’un fil argumental...
Espectacles familiars amens i divertits, però sense oblidar el
component més tècnic i de risc que comporta el circ.
Fa vint anys que seguim en aquesta línia de treball i volem
continuar mostrant a tothom allò que més ens agrada i volem
compartir: El Circ!

Propostes:
Espectacle de Circ
Com a Companyia de circ ens apropem a l’escola a fer un
espectacle de circ.
L’espectacle consta de diferents tècniques i disciplines de
circ, com acrobàcies, malabars, monocicles i pallassos.

Hi ha música de circ, màgia i alegria. I també fem participar
alguns dels nens.
Es desplega la pista i comença l’espectacle!!
Duració de l'espectacle: 50 min.
Fitxa Tècnica:
Per realitzar l’espectacle en condicions òptimes necessitem
un espai escènic a l’interior o a l’aire lliure de 5 m. x 5 m.
Si l'espai i les condicions tècniques ho permeten fem el
número del fanalet. (Necessitem una alçada mínima de
cinc metres i mig i tres punts d'anclatge pel màstil xinès).
Accés a l’espai una hora abans de l’espectacle pel
muntatge i per realitzar proves.
L’equip de so és a càrrec de la companyia.

Taller de Malabars i Equilibris
Ens apropem a l’escola a fer un dia d'experimentació amb
propostes de circ.
El taller consta de diferents tipus de malabars: pilotes,
masses, diàbolos, plats, pals del diable, mocadors, cintes,
carioques, dapostar... I diferents tipus d'equilibris: pedals,
rulo, xanques per petits i per grans i un monocicle petit.
Destinat a diferents edats, a partir de P3.
Treballem amb dos monitors i amb grups de diferents edats
Fem un màxim de quatre grups al dia (matí i tarda).
Duració: 40 minuts per grup.
Abans de començar fem una petita demostració de
malabars.
En cas que l’escola volgués profunditzar, podem fer altres
propostes i afegir diferents disciplines: trapezi, màstil…

Espai lliure de Malabars
Ens apropem a l’escola un dia especial (final de curs, Sant
Jordi, festes, etc.) i muntem un espai lliure de malabars i
equilibris amb dos monitors.
Aquest espai està delimitat amb corda i conos.
Els nens entren a l'espai, trien el material que volen, juguen
i quan volen, surten de l'espai.
Horari: a convenir.
Es imprescindible que hi hagi més propostes i ofertes pels
nens.
NO podem assumir una escola sencera amb aquest
únic espai.

Per més informació:
www.pessicdecirc.com
pessicdecirc@gmail.com
Xavier Arcos: 675 414 607

