LOS GALIND OS · CIRC DE NADAL
NOTA DEPREMSA_20.12.2019

"Algú va dir... -Bah, això són bestieses! Un Circ de petites bestieses que ens farà recuperar la
cordura de la boja alegria de viure."

Los Galindos porten les seves Petites Bestieses a
Sant Celoni durant les festes de Nadal
DEL 27/12 AL 4/1/ 2020
Una petita orquestra de corda creada i executada per un grup de joves i adults
en un treball que uneix de pares, fills i amics, des del rigor, el desig i la
fantasia
Un espectacle d’ acròbates i músics per a tots els públics

SALA DE PREMSA AQUÍ

Barcelona,17.12.2019·Després de la bona acollida que va tenir a la tardor i hivern de l’any passat a
diferents territoris del país, l’espectacle que uneix el talent de pares i fills en un encontre intergeneracional, ple d’acrobàcies i humor i embolicat de música i màgia, arriba ara a Sant Celoni, on
s’instal·larà durant les festes nadalenques pel gaudi de grans i petits, del 27 de desembre al 4 de
gener (amb dues representacions diàries, a les 17 i a les 19 h).
Petites Bestieses és un espectacle de circ i música. Una petita orquestra de corda
creada i executada per un grup de joves i adults en un exercici de pares, f i l lsi
amics, des del r igor, el desig i la fantasia . Un espectacle basat en les petites bestieses
que ens permeten gaudir com si fos un somni, una bona jugada del subconscient que quasi

sense adonar-nos ens embolcalla i ens captiva. Un moment lúdic i poètic i també amable i
trapella.

REPARTIMENT PETITES BESTIESES
Mauricio Conti: acrobàcia i violoncel
Mariana Conti: teles aèries i flauta travessera
Aran Sala: rola-bola i guitarra
Berta Escolano: acrobàcia i violi
Bruna Escolano: ballarina de pista
Direcció i composició musical:
Irene Argüello: viola
Emilio Conti: guitarra, cuatro i percussions
Artistes de pista i direcció:
Bet Garrell, Marcel Escolano, Andrés Melero

INFORMACIÓ PRÀCTICA
LOS GALINDOS
presenten
PETITES BESTIESES
Circ de Nadal de Sant Celoni –Plaça de la Biblioteca
Del 27 de desembre 2019 al 4 de gener del 2020
Funcions tots els dies a les 17 i 19 hores
Dia 31.12 i 1.1, no hi ha funció
Informació de servei:
Preu únic 7€, a partir de 3 anys
Informació i reserves (Watsapp): 609 280 398
1/2 abans de cada funció, al punt de venda del circ

Amb el suport de: ICEC / IRLL / CIRC CRAC / AJ. SANT CELONI
Col·laboració especial: ESCOLA DE CIRC LOS
Més informació a www.losgalindos.net

SERVEI DE PREMSA DE L’ESPECTACLE
Oriol Galgo : 600 93 86 86
COMEDIA. Comunicació &mèdias www.comedia.cat

