


D10!
Espazo para a formación e a innovación no circo.

Pistacatro Productora de Soños S.L. , é a compañía e productora de
novo circo en Galicia máis relevante do noroeste do estado español.

Concebimos D10! como  un proxecto netamente centrado na producción de
coñecimento sobre o circo e que esperamos sexa unha plataforma destinada á mellora
e innovación do noso sector en Galicia e en conexión con outras partes do mundo.

O Circo das catro pistas pretende ser un encontro de corte reflexivo,
formativo e tamén lugar de mostra e exibición de propostas artísticas híbridas e diferentes.

D10! funcionará, así mesmo, como metáfora colectiva de constante
renovación de personas e ideas, tanto no aspecto artístico coma cultural. 
Somos unha realidade en movemento onde ninguén é imprescindible e onde a liña de 
produción e creación pasa por distintos enfoques e formas de traballo. Abordamos
unha realidade en constante cambio coa nosa capacidade para a
renovación cíclica.

Pistacatro Productora de Soños é a única productora, en tamaño e
proposta de espectáculos, vinculada ás artes circenses en Galicia. Así
pois, representa a punta de lanza dun ecosistema artístico-comunitario
máis amplio composto pola Asociación de Novo circo e Cabaret CIRCONOVE
e a Asociación de Profesionais do Circo de Galicia (APCG), que foron
impulsadas para atender ás distintas necesidades. 

Queremos, polo tanto,
propiciar o apontalamento colectivo do Circo en Galicia nos diversos
laboratorios prantexados.

D10! Está financiado mediante subvención polo Ministerio de Educación e Cultura
e ten a Colaboración do Centro Dramático Galego e Axencia Galega das
Industrias Culturais

O programa deste evento, que se desenvolverá entre os días 1 e 6 de
decembro



NA CORDA FROUXA con Emilio Goyanes (Obradoiro)

Fai aproximadamente 25 anos entramos nun proceso realmente rico para as artes escénicas: o terreo da 
mestura de disciplinas. O teatro, a danza, o circo, a música, interrelacionanse para xerar novas linguaxes. 
O teatro está no centro desta revolución. Un ingrediente capaz de dotar de contexto aos demais: danza-
teatro, circo-teatro, etc. 
Mais a verdadeira mestura non ven da convivencia das diferentes disciplinas sobre o cenario, a rúa ou a pis-
ta de circo. Esta mestura debe darse no propio artista. É o vello soño do artista completo: acróbata, actor, 
bailarín, malabarista, cantante.

Datas: 4, 5 e 6 de Decembro de 2017 (De 9 h a 15 h)
Lugar: Salon Teatro de Compostela
Prazas: 15
Prezo: 50  €

PEDAGOXÍA DA ACROBACIA con Alberto Feliciate (Obradoiro) 

A acrobacia está presente en case todas as disciplinas circenses e desde  fai algúns anos xa non é unha 
ferramenta máis dos artistas.
Da fusión de moitos tipos de acrobacia (da ximnasia, break dance, parkour e diversas artes marciais) con 
movimentos de transición menos acrobáticos (moitas veces perto da danza contemporánea) xurden re-
sultados moi persoais e interesantes que fai que moito alunado de circo remate especializándose nesta 
disciplina.  Neste curso  repasaremos os contidos básicos que precisa unha persoa para poder desenvolver 
de xeito seguro e intelixente as habilidades acrobáticas sen importar idade ou ámbito.

Datas: 1,2 y 3 de Decembro de 2017
Lugar: Circonove
Horario de 9 a 15 h
Prazas: 20
Prezo: 50 € 

MÖBIUS con Miguel Gijosos Ronda (Espectáculo)

Por qué facer torto o que podería facerse simple?...E nese caso... Que senso 
tería a vida para min? 
Benvido ao meu labirinto imaxinario.  Que xoga na  fronteira entre o perfeccionismo e a 
obsesión. Que pasa do entusiasmo á raiba e da impotencia á alegría.  
Aquí temos a historia dunha forma de vivir a vida cando as cousas non suceden 
como estaba previsto. 
Möbius é un só de malabares atípico, cunha trama e linguaxe propria. 
Cunha linda simplicidade estética, somos acompañados polas aventuras internas deste
personaxe. Descubriremos como unha escena prácticamente desnuda puede chegar a  
atoparse patas arriba. 
Nos corporais, contorsions e sorpresas. Comportamento inesperado, malabar  
inesperado. Con ducias de pelotas de un rosa intenso, un ser humano retorcese en todos 
Os sensos da palabra e instala novos códigos á súa disciplina.

Data: 1 de Decembro de 2017 (20:30)
Lugar: Salon Teatro de Compostela
Prezo: 7 €




