presenten

PETITES BESTIESES
"Algú va dir... - Bah, això són bestieses !
Un Circ de PETITES BESTIESES que ens farà recuperar la cordura de la boja
alegria de viure"
Un divertiment lúdic i poètic i també amable i trapella.
Un espectacle d'acròbates i músics per a tots els públics.
Durada 60 minuts.

PETITES BESTIESES
Aquesta podria ser la història d'un fanaler que havia perdut noció del temps.
Aquesta podria ser la història de qualsevol altre, que com el fanaler només
recordava la monòtona existència d'encendre i apagar el fanal fins a
confondre la nit i el dia.
Però llavors... En aquest llindar entre la conciència i la follia; com es podrien
recuperar els desitjos i les fantasies?
Algú va dir... - Bah, això son bestieses !
Petites bestieses que fan i faran que el nostre fanaler recuperi la cordura de la
boja alegria de viure. La ingravidesa de la presència en "l'ara" del somni i en
"el potser" de la vetlla.

Repartiment
Mauricio Conti: Acrobàcia i Violoncel
Mariana Conti: Teles aèries, Monocicle i Flauta travessera
Aran Sala: Rola-Bola, portora i Guitarra.
Berta Escolano: Acrobàcia, teles aèries i violí
Bruna Escolano: Ballarina de Pista
Irene Argüello: Viola i Direcció musical.
Emilio Conti: Guitarra, Cuatro, Percussions,
Andrés Melero: Artista de Pista
Bet Garrell: Artista de Pista
Marcel Escolano: Artista de Pista

Equip de Creació:
Creació col·lectiva
Il·lustració: Mauricio Conti
Vestuari: Perurbado de ponzoña
Direcció musical: Irene Argüello i Emilio Conti
Composició musical: Emilio Conti
Direcció: Bet Garrell i Marcel Escolano
Amb la col·laboració especial de l'Escola de Circ Los
Una producció de Los Galindos
Amb el suport de: ICEC / IRLL / CIRC CRAC /

PETITES BESTIESES

és un espectacle de circ i música en directe d'una petita
"orquestra de corda" creat i executat per un grup de joves i adults en un exercici de joc
d'arreplegament de pares, fills i amics, desde el rigor, el desig i la fantasia.
Els uns músics, els altres artistes de la pista i els infants curiosos i estudiosos de la música,
la dansa i el circ.
L'encontre de Los Galindos i La Familia Conti ja va provocar l'any 2016 una presentació en
el marc del Festival del Circ Cric on les dues families, l'una de músics i l'altre de circaires,
una experiència artística a compartir per pares i fills, professors i alumnes.
Aran Sala,Berta i Bruna Escolano i Mauricio i Mariana Conti, cinc infants i joves captivats
pel circ la música i la dansa.
Andrés Melero amb Bet Garrell i Marcel Escolano formen el grup d'artistes adults de Pista
i Irene Argüello i Emilio Conti dirigeixen i acompañen la interpretació musical.

Quatre mots a mode de resenya d'un projecte en creació:
Hi ha tres eixos desde els quals s'ha iniciat el procés de creació i que articularan el format
del espectacle: La Música, el Circ i el Divertiment i que parteixen de posar en valor les
capacitats del infants i els seus desitjos expressius.
La Música en directe será interpretada per Viola, Violí, Flauta Travessera, Violoncel
Guitarres, Cuatro, percussions varies i d'altres intruments (Acordeo Bombardi..)
Els joves son els interprets musicals principals recolzats per Irene i Emilio que
acompanyaran desde una molt respectuosa actitut de suport.
Quan parlem de Circ ens referim als moments d'indiscutible atracció proposada com a
número o interludi on la técnica de circ o de dansa esdevé el valor principal. Les tècniques
presentades serán l'acrobacia, les teles aeries, rola-bola, monocicle, manipulació
d'objectes i dansa.
El divertiment es el feldespat que ha de cuallar aquests elements en un moment lúdic i
poètic i també amable i trapella. Volem poder gaudir de les petites bestieses que ens
permetin gaudir d'aquest espectacle com si fos un somni, una bona jugada del
subconscient que quasi sense adonar-nos ens enbolcalli i ens captivi en "l'ara del somni i
en el potser de la vetlla

Equip Artístic
Berta Escolano (13 anys)
Aquest és el seu 7º Circ de Nadal amb Los Galindos. Va participar a l'espectacle Los
Galindos i La Familia Conti.
Alumna de l'Escola de Circ Los, Estudia Violí i participa a l'Orquetra de Corda de l'Escola
Zona Música de St. Esteve de Palautordera.
Mariana Conti (14 anys)
Va participar a l'espectacle Los Galindos i La Familia Conti.
Estudiant Flauta travessera, és alumne de l'Escola de Circ Los i participa a l'Orquetra de
Corda de l'Escola Zona Música de St. Esteve de Palautordera així com de l'Orquestra Jove
del Baix Montseny
Mauricio Conti (15 anys)
Va participar a l'espectacle Los Galindos i La Familia Conti.
Estudiant de Violoncel, és alumne de l'Escola de Circ Los i participa a l'Orquetra de Corda
de l'Escola Zona Música de St. Esteve de Palautordera així com de l'Orquestra Jove del Baix
Montseny
Bruna Escolano (15 anys)
Aquest és el seu 7º Circ de Nadal amb Los Galindos. Va participar a l'espectacle Los
Galindos i La Familia Conti.
Estudiant de Ballet Classic i Jazz, i monitora assistent. També segueix la formació de La
Royal Academy of Dance.
Aran Sala (16 anys)
És alumne i monitora assistent a l'Escola de Circ Los.
Aquesta será la seva primera experiencia amb Los Galindos.
Irene Argüello i Emilio Conti son músics professionals que també es dediquen a la
docència com a mestres de violí i guitarra.
Andrés Melero (Andreti)
És artista de circ, portor i manipulador d'objectes. "De a dos" , "La Corcoles" i d'altres i
variats projectes Ha col·laborat en diverses ocasions amb Los Galindos com artista de
Pista i Cuiner.
Bet Garrell i Marcel Escolano artistes de Circ, des de 1991 que comparteixen una aventura
anomenada Los Galindos, cofundadors de l'Escola de Circ Rogelio Rivel i Premi Nacional de
Cultura 2016

Espectacle en Carpa
La Iurta de Los Galindos es un Circ, un espai diàfan que descobreix una magnífica
estructura de fusta i lona de 9 metres de diametre, que pot acollir 100 persones al entorn
d'una petita pista de circ farcida de possibilitats.
Inspirada pel seu us original com habitacle dels pastors nòmades de les Planúries de l'Asia
central, la Iurta aporta un caràcter propi i acollidor. Benvinguts!

Premi Nacional de Cultura 2016
Marcel Escolano
Bet Garrell
lg@losgalindos.net
www.losgalindos.net
0034 609280398

