NOTA DE PREMSA
La Fira del Circ de Catalunya · Del 10 al 13 de maig

EL TRAPEZI MÉS PROFESSIONAL

Trapezi aposta per ser la cita anual de professionals del circ a
Catalunya, impulsant la creació, la producció i la distribució
d’espectacles
Més de 170 professionals ja s’han inscrit per participar en les diverses activitats programades
Enguany destaca una major presència de programadors i professionals internacionals, amb representants de festivals i
esdeveniments europeus de França, Bèlgica, Itàlia, República Txeca, Alemanya, Llatinoamèrica i una important
delegació de professionals del Regne Unit

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE L’ESPAI PROFESSIONAL AQUÍ
4 de maig de 2018 · El proper dijous 10 de maig arrenca Trapezi, la Fira de Circ de Catalunya, que tindrà lloc a Reus fins
el diumenge 13. Amb la programació oberta al públic, es dóna també el tret de sortida a l’espai professional, format que
enguany acollirà diverses activitats destinades al professionals del circ o de les arts escèniques en general: artistes,
programadors, distribuïdors o representants d’entitats o institucions que treballen per la formació, la creació i la
promoció cultural. La direcció artística de la Fira, manté enguany la seva aposta per potenciar i consolidar l’espai, que
ja compta amb més de 170 professionals inscrits.
Enguany destaca una major presència de programadors i professionals internacionals, amb representants de festivals i
esdeveniments europeus de França, Bèlgica, Itàlia, República Txeca, Alemanya, Llatinoamèrica i una important delegació
de professionals del Regne Unit. Alguns dels festivals o esdeveniments que participaran a les diverses activitats
programades són: la Biennale de Cirque de Marseille (França) , Berlin Internacional Circus Festival (Alemanya), Theatre
op de Markt (Bèlgica) l’InsideOut Dorset o el Freedom Festival (Regne Unit).
Entre aquestes activitats, en destaca la taula rodona ‘Vendre Circ: casos, referents i propostes per debatre al voltant de
la distribució, circulació i difusió d’espectacles’; les trobades entre programadors, activitat organitzada amb el suport de
l’APCC, artistes i agents del sector; una sessió dedicada a presentar diversos projectes que tenen en comú el treball en
xarxa i les presentacions de projectes en procés de creació o recentment estrenats a Catalunya.
Al llarg de les últimes edicions des de l’Espai Professional s’ha començat a treballar el vessant de Trapezi com a Fira i
com a aparador de les creacions catalanes i de la resta de l’estat i com a referent de qualitat i visibilitat del circ més
actual. S’han assajat formules de trobades que han enfocat cap a una professionalització del sector i del Trapezi com a
fira a escala estatal i també internacional. L’espai professional vol seguir donant visibilitat i adob al sector del circ cat alà
i també estatal, proporcionant un espai de negoci, impulsant la creació, la producció i la distribució de tots els formats i
disciplines.
Un dels principals objectius en aquesta 22a edició és incitar diferents formes d’acompanyament, seguiment i suport entre
artistes i gestors a escala estatal i internacional, potenciant especialment la fase de la producció/coproducció i també de
la distribució i circulació, tant a nivell estatal com internacional. dels diferents formats i procedències. I també atreure
una bona presència de professionals, tan en quantitat com en qualitat: programadors, artistes, distribuïdors, gestors,
institucions, mitjans i altres representants del circ i/o altres arts escèniques, a escala local, estatal i internacional.

Al llarg de la Fira es presentaran diverses activitats dedicades al sector professional, organitzades amb el suport de l’Àrea
de Mercats del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que tindran lloc al llarg de tres dies, divendres,
dissabte i diumenge. L’espai professional s’ubicarà per primera vegada a Cal Massó, una antiga fàbrica de licors
transformada en centre artístic multidisciplinari; un espai de trobada ampli i acollidor obert al llarg de la Fira serveix com
a punt de referència i seu de les xerrades i activitats professionals. Cal Massó, espai que serà també la zona
d’acreditacions, entrades i punt d’informació per les companyies, associacions i entitats participants. Dins del recinte
podreu visitar l’exposició “El Color del Circ, cartells polonesos de circ (1960-1988)”, una col·lecció de Javier Jiménez.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Divendres, 11
10.30 – 11.30 h
La distribució del circ. Casos i propostes per a la circulació i difusió d’espectacles
L’objectiu d’aquesta taula rodona és compartir experiències i recursos al voltant de la distribució del circ i de les arts
escèniques.
I sobretot, generar debat buscant noves propostes d’acompanyament per a la circulació d’espectacles potenciant la
mobilitat, l’ocupació, la contractació i la visibilitat dels artistes.
Donarem a conèixer diverses estructures i professionals que es dediquen a la distribució del circ tant en l’àmbit estatal
com internacional.
Hi participen:

Lo Máximo – Elena Ros (Madrid)

Portal 71 – Rocío Pindado (Bilbao)

Vaivén Circo – Violaine Bailleul (Londres/Granada)

La Chouette Diffusion – Cécile Imbernon (França/Bèlgica)
Presenta: Leandro Mendoza / Modera: Clara Matas
Sessió adreçada a tot el sector; en especial a artistes, companyies, estudiants i professionals que es dediquen a la
gestió, distribució i producció de circ i les arts escèniques en general.
Sessió en castellà sense traducció.
12 – 13.30 h
Trobada amb programadors/es
Trobades ràpides entre artistes, companyies, programadors i diferents agents del sector per afavorir nous contactes i
possibilitats de trobada, negoci i col·laboració.
Amb el suport de l’APCC.
16 h
Benvinguda i presentació
16.30 – 17 h
Presentació de Fira Trapezi 2018
a càrrec de Leandro Mendoza
17 – 17.30 h
Xerrada inaugural: maig del 68 – maig de 2018: 50 anys de circ a Catalunya.
a càrrec de Jordi Jané
Adreçada a tots els participants de Trapezi.
Xerrada en castellà amb versió escrita traduïda a l’anglès.

Dissabte, 12
10.30 – 11 h

Circ en xarxa; col·laboració, suport i connexió
Presentació de diversos projectes que tenen en comú el treball en xarxa: iniciatives locals, estatals i
internacionals que treballen en programes, circuits o estructures impulsant formules de col·laboració entre
diferents col·lectius i agents.

La Central del Circ – Ione Hermosa / Johnny Torres

NILAK, circ teatre itinerant – Oriol Escursell (Últim vals)

Circostrada Meeting 2019 – Cristian Londoño (Café de las Artes Santander)

SeaChange Arts Open Call – Veronica Stephens (SeaChange Arts / Out There Festival)
Sessió en castellà i/o anglès, sense traducció.
11.15 -12 h
Presentacions de projectes
Presentacions breus d’espectacles en creació o recentment estrenats a Catalunya.

Random – Joel Martí & Pablo Molina

Sweet Drama – Dulce Duca

Sentinel – Circ Bover i Teatre Principal de Palma

Aigua – Nuc

Cuculand Souvenir – Roberto Olivan Performing Arts

Silenzio – Roberto Magro

No soc a casa – Cia. Manolo Alcántara
Sessió en castellà i/o anglès sense traducció.
14 -16 h
Dinar Professional
Trapezi 2018 convida a dinar tots els professionals acreditats a aquesta edició per seguir potenciant les noves
connexions i les bones converses en un ambient distès.
Diumenge, 13
13 -14 h
Vermut de comiat
Una última trobada informal per fer un brindis amb la beguda reusenca per excel·lència, a la salut de tots els
participants a Trapezi 2018.
Més informació i contacte de l’espai professional:
Clara Matas
professionals@trapezi.cat
+34 660 066 048
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