Surt a escena un enigmàtic personatge que pot ser un clown, un
mag, un presentador, o res d’ això, o tot a la vegada. La seva
missió es la de lligar números de circ clàssics amb contemporanis,
a peu de terra o una alçada vertiginosa, d’ acrobàcies impossibles
o malabarismes espectaculars. En definitiva, ens transportarà a
l’ univers d’ Hipnòtik, un espai on es fusiona l’ antic amb el modern,
la realitat amb la fantasia, el perill amb el confort. Un món per
relaxar-te, gaudí i creure que l’ impossible és possible

Els Improvisto’s hem creat aquest espectacle de gran format amb
l’ experiència que ens donen més de 17 anys de recorregut escènic,
i creient que ja hem assolit la nostra maduresa artística per portar a
terme un projecte de gran format. Amb la col·laboració de companyies
com, pessic de circ, Praxis, Maria Grau, Baluska, Mag Bala, etc.

Hipnòtik es una obra amb format de cabaret de circ on el públic podrà
gaudir de diferents disciplines com acrobàcia, màstil xinès, teles,
màgia, malabars, etc. Amb una execució de gran qualitat i precisió
per autèntics especialistes

QUI SOM.
Els Improvisto’s som l’ única companyia de Circ de la província de
Lleida, al 1999 ens vam iniciar al món del circ amb l’ espectacle
Eskabadum, amb el que vam obtenir el 2º lloc a la votació popular
premi Sant Miquel.
Després de 17 anys i més de 14 espectacle estrenats els Improvisto’s
ens hem convertits en una companyia de referència en l’ escena
circense de la província i fent-nos un lloc a tota Catalunya, actuant
en els principals festivals de Catalunya, centenars de places dels
pobles d’ arreu del territori.
Portant la direcció artística de grans events com la cerimònia
d’ inauguració dels jocs olímpics de para-Snow de la molina 2015,
o la cerimònia d’ inauguració del festival de música Trama 2015.
I lo ce creiem més important, treballant per donar a conèixer el
circ a la província de Lleida, creant i organitzant festivals com el
Festival internacional de circ i teatre a Castellserà 2001, el primer
festival de circ de les terres de Lleida, Circ Picat a la vila d’ Alpicat
del 2014 fins l’ actualitat, o l’ organització del cicle d’ arts
escèniques A prop.
Tot aquesta feina feta durant tots aquest anys ens ha ser una
companyia més que consolidada en l’ escena artística Catalana.

Fitxa tècnica.
Espai escènic: 12x10 metres (disponibilitat del
espai 4 hores abans)
Punt de llum a peu d’ escenari.
Vestuaris a prop del espai escènic amb miralls
i aigua corrent.
Espai escènic accessible amb furgonetes
i espai a prop per poder aparcar els vehicles.
Durada del espectacle de 60 a 75 minuts.
8 tanques per acotar l’ escena.
Artistes disponibles segons disponibilitat.

FITXA ARTÌSTICA:
Direcció Improvisto’s Krusty Show.
Participació d’ altres companyies: Pesic
de circ, Praxis, Maria Grau, Filigranes, etc.

CONTACTE DE LA COMPANYIA
IMPROVISTO’S KRUSTY SHOW
Telf. PERE: 639887255
Pere.krusty@gmail.com
Facebook
Improvistos companyia de circ

Per més informació de la
companyia i els nostres espectacles
adreceu-vos a la nostra pagina web:
www.improvistos.com

