dossier espectáculo “sin Medidas”

espectáculo “sin medidas”
novocirco
“non tes unha segunda
oportunidade
Para unha boa primeira
impresión”

“quero intenta-lo de novo”

contacto:
jano costas
telefono 634 902 502
e-mail: correquetejano@
gmail.com

ficha espectaculo “sin Medidas”

compañia

jano

espectáculo sin medidas
xogar coma un neno atrapado nos
medos dun adulto.

sinopse

mesturar a destreza dos malabares, a
forza das acrobacias e o desenfrenado
inxenio coa participación do público.
celebrar un gol, saltar á corda,
recorrer unha distancia sobre as mans,
soñar vendo ás estrelas, imitar un baile
ridículo, argallar unha broma ou creer
na maxia ...

duración

50 minutos aprox.
0u números por separado de 10 minutos

dirixido a
tipo
espectáculo

tódolos públicos
familiar
humor orixinal,
participativo e
arriscadamente divertido.
novocirco. de rúa.

creado en maio do 2010

ficha artística espectáculo “sin Medidas”

jano
idade : según
aficcións
1 frase :

idea orixinal-guión-producción
dirección-escenografía

o momento. entre 2 e 99 anos

vestuario- iluminación-sonido

preto de 1.000. tocar a guitarra,
enamorarme e as outras non as
podo decir por se hai nen@
s diante
“os medos mídense enfrentándose a
eles, non teñas medo a vivir”

3 cómic@
s : a miña irmá, que me fai chorar ca

risa. algún político, que me fai rir
por non chorar e osvoluntari@
s
do meu espectáculo

encántame... xogar co lume, arriscar e caer no “máis difícil todavía”
non soporto... máis de 37 segundos sen respirar
que é para ti un día perfecto?

cando rematou o día e sego
soñando

inicia a súa andanza coma clown formándose
na Escola Internacional de Eric de Bont, continuando
esta viaxe a traves de maestros coma walter
velázquez, oscar zimmerman. unha carreira que
o fai introducirse de cheo no mundo do circo.
no día a día participa na Asociación
de Circo Circonove, imparte clases de circo a
nen@s, e investiga en novos espectáculos.

ficha técnica espectáculo “sin Medidas”
grazas á capacidade de
improvisación poucas son as
necesidades, xa que “sin medidas”
adáptase á calqueira
escenario e situación.
ideal para rúa e exterior.
tamén para teatros
e grandes salas.

para a realización técnica dos números:
altura mínima 3m.

acrobacia
participativa
vertical sobre
escaleira

rulo americano

chan sen desnivel e
preferiblemente liso

rulo americano

ventilación malabares con lume

“sin medidas” é autosuficiente.
dispón de micro inalámbrico e equipo
de son 80 w. (200 persoas)
unha toma de corriente fai posible
200 w. de son. (máis de 200 persoas)

fotografías espectáculo “sin Medidas”

video promocional en
http://vimeo.com/36557366

