DOSSIER DE PREMSA:

EL DORADO
17è Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris

L’ATENEU POPULAR 9 BARRIS presenta un nou Circ d’Hivern, producció
de circ inèdita, de qualitat i per a tots els públics que des de fa 17 anys presentem
pels volts de Nadal. El Dorado, 17è Circ d'Hivern ha estat ideat i dirigit per
Emiliano Sanchez Alessi (Circus Klezmer, Cia ES, Cie. Du Bà…) i compta amb
un equip artístic format pels artistes de circ Leticia Garcia, Eva Szwarcer,
Fernando Melki, Juana Beltran, Jeremias Faganel i Emiliano Sanchez Alessi,
membres de companyies i projectes tant reconegudes com Los 2 Play, Circus
Klezmer o Call me Maria.
Com cada any, la proposta de creació del Circ d’Hivern és escollida d’entre tots els
projectes que es presenten a una convocatòria pública. Qui és responsable de la
selecció és la Comissió Artística de L’Ateneu Popular 9 Barris, formada per
persones íntimament lligades al projecte de L’Ateneu i a l’àmbit del circ i la creació
escènica de casa nostra.

L’ESPECTACLE
El Dorado, un hotel habitat per uns personatges curiosos que reben la visita d’un
personatge desubicat que els farà trastocar tot el seu món. Enmig del no res i en un
ambient de road-movie, cinc personatges quedaran fascinats per la presència d’un
astronauta que sembla insinuar-los que una altra vida és possible, una vida que els
duria lluny de l’hotel on fins ara s’han afincat i on s’han acostumat els uns als altres.
Serà possible tornar al món d’allà a fora, o ja és massa tard?

Sovint oblidem els desitjos i les emocions que ens mouen i ens deixem endur per la
inèrcia. Com en un conte, l’astronauta remourà els personatges de l’hotel i ens
ensenyarà tot allò que amaguen. I enmig de l’estranyesa els descobrirem fent
tècniques d’equilibris, portés acrobàtics, perxa xinesa fixa i mòbil, cèrcol aeri,
manipulant objectes o ballant al so d’una música hipnotizant. A El Dorado tot és
possible, surt el sol i abans que caigui la nit el misteri s’apodera de l’hotel.
Un conserge que no diu ni mu, una noia misteriosa que amaga moltes coses, una
cambrera d’un restaurant inexistent, un esbojarrat equilibrista i una bonica noia que
podria ser una fugitiva, acolliran a El Dorado un astronauta que no sabem si mai ha
trepitjat la lluna, però que ens invita a somniar…
Queden habitacions lliures… hi passem la nit?

LA PRODUCCIÓ

El procés de creació s’ha iniciat el mes d' octubre de 2012, quan els artistes entren a
assajar a La Central del Circ fins al mes de novembre, moment en el qual entren a fer
residència al teatre de L’Ateneu Popular 9 Barris, per finalitzar el procés de creació. La data
de l' estrena és el 15 de desembre de 2012, i des del dia 10 de desembre es duran a terme
un total de 10 funcions matinals per a les escoles, en el marc del treball d’apropament
del món del circ als nens i nenes, part intrínseca del projecte Circ d’Hivern.
El Dorado, 17è Circ d’Hivern, és una producció de Bidó de Nou Barris, entitat gestora
de l’Ateneu Popular 9 Barris, amb el suport de l’ ICUB (Ajuntament de Barcelona),
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ministerio de Cultura
(INAEM), i la col·laboració de La Central del Circ.

CALENDARI DE FUNCIONS
Estrena: divendres 21 de desembre (amb invitació)
Funcions desembre 2012: diumenge 16 (18h), dissabte 22 (21h), diumenge 23
(18h), dimarts 25, dimecres 26, dijous 27, divendres 28 (19h), dissabte 29 (21h),
diumenge 30 (12h)
Funcions gener 2013: dimarts 1, dimecres 2, dijous 3, divendres 4 (19h), dissabte 5
(21h), diumenge 6 (18h), divendres 11 (21h), dissabte 12 (18h), diumenge 13 (12h)
Funcions matinals per a escoles: de dilluns a dijous del 10 al 20 de desembre de
2012 i el 9 i 10 de gener. de 2013

EL CIRC D’HIVERN TORNA A L’ATENEU
Enguany la temporada del Circ d'Hivern tornarà a l'Ateneu, després que la
temporada 2011-2012 ens acollís El Mercat de les Flors degut a les obres de reforma
de l’edifici de L’Ateneu Popular 9 Barris.
PREUS
Adults: 12€ | fins als 14 anys: 6€ | entrada per grups (entitats, associacions, casals...)
8€
COMPRA D’ENTRADES
Del 12 de desembre fins al 5 de gener a la taquilla del Circ d’Hivern: presencial a L’Ateneu
Popular 9 Barris o bé al telèfon 93 354 25 85 de 15:00h a 18:00h de dilluns a divendres així
com també 1 hora abans de cada espectacle.
També a anticipades Ticketea.com a l’adreça http://www.ticketea.com/el-dorado

FITXA ARTÍSTICA El Dorado, 17è Circ d’Hivern
Direcció / Emiliano Sanchez Alessi
Adjunt de direcció / Carles Fernandez Giua
Intèrprets //
Leticia Garcia / acrobàcia
Eva Szwarcer / acrobàcia aèria
Fernando Melki / portés
Juana Beltran / verticals
Jeremias Faganel / perxa xinesa
Emiliano Sanchez Alessi / malabars
Dramatúrgia / Raquel Tomás Codorniu
Creació escenogràfica / Eugenio Szwarcer
Aportació especial al projecte per part de la Cia. La Conquesta del Pol Sud
Creació de llums / Luis Martí
Fotografia del cartell / Rojobarcelona
Disseny del cartell / Jofre Badal
Tècnic de llums / David Marfil ‘Txupi’
Tècnic de so / Genís Morral
Auxiliar tècnic / Anna Pau
Producció executiva / Guillem Pizarro i Cristina Tascón (L’Ateneu Popular 9 Barris)
Comunicació / Griselda Casadellà (L’Ateneu Popular 9 Barris)
El Dorado, 17è Circ d’Hivern és una producció de Bidó de Nou Barris, en el marc del
projecte Ateneu Popular 9 Barris
Amb el suport de l’ICUB (Ajuntament de Barcelona), Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Ministerio de Cultura (INAEM).
Amb la col·laboració de La Central del Circ

EQUIP ARTÍSTIC
Leticia Garcia Fuentes / Després de molts anys de
gimnàstica artística descobreix el circ i crea un duo de mà a
mà que va de gira amb el Circ Cric (Catalunya). Ha participat
en diferents espectacles com a acròbata en companyies com
els Comediants i Ale-Hop. El 2008 crea la seva pròpia
companyia, Los 2 Play, i amb el seu primer espectacle
Comeback van a diferents festivals, com Polo Circo (Buenos
Aires), Virada Cultural (Sao Paulo) i Fira Tàrrega (Catalunya) i
guanyen el Premi del Festival Mueca.

---Eva Szwarcer/ Procedent del món de la dansa, s’inicia en
l’art del circ especialitzant-se en aeris. La seva formació
comença a Brasil i es perfecciona a França i a Bèlgica. Ha
participat en creacions del Teatro de los sentidos i L’ anónima
Imperial. Actualment és integrant de Circus Klezmer i Call me
Maria, juntament amb el director Adrian Schvarzstein, i és cofundadora de la Cia. Es l’any 2011.

---Fernando Melki / Finalitza la Escuela
de Circo Criollo a Buenos Aires i
perfecciona la seva tècnica com a portor
de mans a mans a diferents llocs
d'Europa, com l' Escola de Circ Rogelio
Rivel, de Barcelona, i Toulouse. Al 2001
crea la seva pròpia companyia Le Loop

juntament amb Emiliano Sánchez-Alessi, amb qui guanyen el premi del Festival de Carrer
de la Mercè l’any 2002. Ha format part de la companyia francesa Collectif AOC i durant
tres anys participa en diferents festivals i fa gira amb el Circ Cric per Catalunya amb la Cia.
Insoportes. Al 2008 forma part del Projecte d’Investigació de les Arts del Circ
Contemporani (Toulouse) amb Collectif Tierra de Nadie. Actualment treballa a la
companyia Los 2 Play amb Leticia Garcia.
---Jeremias Faganel / Artista de circ que va començar la
seva formació l’any 1997 a la Escuela de Circo La Arena
(Argentina) especialitzant-se en màstil xinès, màstil
pendular i roda cyr. Durant els últims anys ha format part
dels espectacles De Rebote, Circo 4 Patas i Circo Alboroto,
propostes independents que s’han pogut veure en festivals
d’Argentina, Espanya i Mèxic. Actualment forma part del
ventall d’intèrprets de Call me Maria.

---Juana Beltran / La seva formació professional en
les arts del circ i el moviment l’ha dut a
especialitzar-se en equilibris i verticals, així com
també en dansa contemporània i dansa flamenca.
L’any 2006 és part fundadora del Circo Alboroto,
realitzant nombroses actuacions en festivals de
carrer i en sala a l’Argentina, Mèxic i Espanya. A
més, va formar part del grup Teatro Aéreo Samsara
(Prix Dami), Cia. Artística Tole Tole i la Cia.
Bataraz.

---Emiliano Sanchez Alessi / Artista format a les
escoles Circo Criollo (Buenos Aires), Escola Rogelio
Rivel – especialització (Barcelona), Lido-Studio
(Toulouse) i el Centre Coreogràfic CDC (Toulouse).
Co-fundador de les companyies Le Loop (1er Premi
Arts de Carrer de les Festes de La Mercè l’any 2002),
Cie. Du Bà i Tierra de Nadie a Toulouse. Actualment
en creació amb la Cia. Es amb els projectes Igloo i
Iceberg. Ha participat en creacions com Mr. Linea a
França, L’anònima Imperial i Circus Klezmer a Barcelona.
Com a ajudant de direcció ha participat en diferents
projectes d’espectacles i números de circ a Espanya,
França, Itàlia, Grècia, Suècia i Alemanya.

L’ATENEU POPULAR 9 BARRIS
L'Ateneu Popular 9barris és molt més que un espai de creació. És un lloc on hi caben
totes les propostes que busquen una manera millor d'entendre'ns.
Fem una programació cultural regular, fem formació de circ amb un accent especial en el
circ social, treballem amb comissions formades per persones voluntàries que estimen la
cultura i aquest projecte, sempre busquem la col·laboració entre les persones i duem a
terme diverses i arriscades produccions de circ i altres arts escèniques.

EL CIRC D’HIVERN
El Circ d'Hivern és una producció de circ íntimament lligada a L'Ateneu Popular 9
Barris. Va sorgir l’any 1996 amb la intenció de fomentar la creació de companyies estables
professionals relacionades amb el circ i d’oferir propostes inèdites i de qualitat adreçades a
tot tipus de públic a través d’una convocatòria oberta. El projecte és escollit per la
Comissió Artística de l'Ateneu, formada per diferents persones relacionades amb el món de
l’escena i en especial del circ. Artistes i creadors de circ consolidats, però també directors
que han tingut en el Circ d'Hivern la seva primera oportunitat de crear un gran espectacle
per a tots els públics, han contribuït a col·locar-lo en un lloc imprescindible de la cartellera
d’espectacles de Barcelona durant l’època nadalenca. Alguns noms que formen part de la
història del Circ d’Hivern són Marcel Escolano (Los Galindos), Silvestre (Los Excéntricos),
Jordi i Adelaida Perillós (Circ Perillós), Sabine Rieck (Cirque Gosh), Jordi Aspa (Escarlata
Circus), Adrián Schvarzstein, Leandre, Piero Steiner, Ricardo Gallardo entre d’altres, creant
escola, fomentant el planter i fidelitzant un públic sensible a una estètica i uns espectacles
amb personalitat pròpia.

MÉS INFORMACIÓ

Premsa i comunicació Ateneu Popular 9 Barris
comunicacio@ateneu9b.net tel. 933539516 - Griselda Casadellà
http://ateneu9b.net
http://eldorado.ateneu9b.net
http://facebook.com/ElDorado17eCircDHivern
Twitter: @ateneu9b

El 21% d’IVA a la cultura? Nosaltres diem que no, que la cultura NO és un LUXE!

Per això no augmentem el preu de les entrades un 21% i assumim nosaltres part d’aquest
IVA. Al mateix temps et proposem col·laborar mitjançant una microdonació al 17è Circ
d’Hivern per tal que, entre totes les aportacions, poguem fer possible que la cultura no
deixi de ser un dret. Més informació:
http://www.ateneu9b.net/eldorado/microdonacions

... I ELS TALLERS DE CIRC!

Voleu tenir un dia de circ complert? Apunteu-vos a fer un taller de circ el mateix dia que
veniu a veure l’espectacle del Circ d’Hivern.
•
•
•
•
•

Pensat per a nens i nenes de 6 a 12 anys
Es realitza al mateix Ateneu Popular 9 Barris
El taller dura 1hora, i finalitza 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle
Preu: 7,50 €
El taller es durà endavant amb un mínim de 10 persones i un màxim de 12

Dates i horaris:
•
•
•

27, 28, 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener a les 17.30h
12 de gener a les 12.30h
13 de gener a les 10.30h

Per a més informació dels tallers, posar-se en contacte amb la Mariona al mail
administracio@ateneu9b.net o al telèfon 93 353 95 16

