D10!
Os Dez Anos de Pistacatro
Pistacatro Productora de Soños S.L. , a compañía e productora de novo circo en Galicia máis relevante, cumpre Dez anos de vida e queremos celebralo co proxecto D10! 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 en conexión con outras partes do
mundo.
O Circo das catro pistas pretende ser un encontro de corte reflexivo e formativo a parte de supor
o resumo dun ciclo histórico para a nosa productora. Ademáis pensamos que é o momento
oportuno para pararse a reflexionar e planificar os vindeiros anos dun colectivo artístico que
ó longo destes anos foi revulsivo para as artes escénicas de Galicia e o único punto estable de
produción de circo no noroeste peninsular.
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 propuesta 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, pasar o noso aniversario non enriba do escenario, senon, propiciando o
apontalamento colectivo do Circo en Galicia nos diversos laboratorios prantexados.
O proxecto 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 e a
Cidade da Cultura.
O programa deste evento, que se desenvolverá entre os días 22 e 29 de novembro, consta das
seguintes actividades:

WORSHOP DE RETOS IMPROBABLES PARA O CIRCO, impartido por Roberto Gómez de la Iglesia de
C2+I.
O obradoiro desenvolverase os días 22 e 23 de novembro. Trátase dun taller destinado á incorporación da
innovación nas organizacións e colectivos ó que están convidados a participar os membros de Pistacatro,
Circonove e a Asociación de Profesionais de Circo de Galicia. Retos Improbables está orientado a que os
membros dunha mesma organización (de calquer sector e forma xurdídica) traballen na definición dos
seus retos estratéxicos e na determinación dos seus retos de innovación.
Duración 12 horas
Lugar: Sala Seminario. Edificio Museo Centro Gaiás. Cidade da Cultura
Roberto Gómez de la Iglesia é Experto en Economia Creativa, director de c2+i, cultura, comunicación,
innovación e da Plataforma de innovación aberta de base artística e cultural Conexións Improbables,
Hibridar para Innovar.
LABORATORIO DE DIRECCIÓN DE CIRCO, con Theodor Román.
Este laboratorio, que terá lugar os días 26 e 27 de novembro, está destinado a mellorar a capacitación
dos profesionais adicados á dirección de espectáculos circenses e convidamos ás directoras e directores
en Circo e tamén a outros directores da escena que poidan estar interesados en traballar neste campo.
Para a realización do mesmo contamos co apoio do Centro Dramático Galego (CDG), dentro do seu apartado adicado á formación nas diferentes artes escénicas.
Theor Román desenvolve a súa obra en varios ámbitos, pero sobre todo vincula prácticas escénicas,
poesia e novos medios. O eixe da súa investigación actual desenvólvese en torno á conciencia, a corporeidade da palabra, a performatividade e a cultura dixital.
Número de prazas: 15 prazas
Custo do Laboratorio: 20 €
Duración 16 h.
Lugar: Sala Seminario. Edificio Museo Centro Gaiás. Cidade da Cultura
ENCONTRO ANUAL DAS ASOCIACIÓNS PROFESIONAIS DE CIRCO DO ESTADO.
Os días 28 e 29 de novembro, Santiago acollerá o encontro anual para unha xuntanza de traballo das
Asociacións Estatais de Profesionais de Circo. Participan:
- Asociación Profesional de Circo de Madrid
- Asociación Profesional de Circo de Cataluña
- Asociación de Profesionais de Circo de Andalucia
- Asociación de Profesionais do Circo de Valencia
- Asociación de Profesionais do Circo de Galicia

