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

EL TRAPEZI ESCALFA MOTORS

Les funcions escolars donen dijous el tret de sortida a Trapezi,
quatre dies intensos de circ a la ciutat de Reus
Més de 450 alumnes gaudiran de les dues funcions escolars de Trait pour Trait, de la companyia suïssa Cirque au carré
Divendres, els alumnes del batxillerat artístic de l’Institut Gabriel Ferrater podran viure de primera mà el procés de creació
d’El Covador, la única trobada d’escoles professionals de circ a Catalunya
La Fira de Circ de Catalunya oferirà, del 10 al 13 de maig, una programació variada en estils, disciplines i formats i per a
tots els públics amb 32 companyies i més de 100 representacions

CONSULTA TOTA LA PROGRAMACIÓ DE TRAPEZI AQUÍ
Dimarts 8 de maig · Dijous 10 de maig, Trapezi, Fira del Circ de Catalunya, donarà el tret de sortida a la seva 22a edició
amb la primera de les dues funcions escolars que podran gaudir els alumnes d’infantil i primària dels centres educatius
de Reus. Més de 450 alumnes podran gaudir de l’espectacle Trait pour Trait de la companyia suïssa Cirque au carré.
Enguany, com a novetat, també gaudiran de les funcions especials els usuaris de la Residència de la gent gran Itaca.

Trait pour trait, de la companyia Cirque au carré
Elàstics, maces, un gibrell, un espai petit i cossos que s’embullen per donar llum a Trait pour Trait, un espectacle on les
gomes elàstiques i les tècniques de circ es barregen. En aquesta cambra, l’espai vestit de fils i objectes porta a situacions
que construeixen relacions entre els dos personatges.
Isabelle Schuster i Loïc del Egido son els intèrprets de l’espectacle que compta amb la música original de Yoann Launay i
la mirada externa de Thibaut Lezervant.

El Covador, la única trobada d’escoles professionals de circ a Catalunya

Divendres 11 de maig els alumnes del batxillerat artístic de l’Institut Gabriel Ferrater podran gaudir de l’assaig obert d’El
Covador, la única trobada d’escoles professionals de circ a Catalunya. Els alumnes de la Escuela de Circo Carampa de
Madrid i l’Escola de Circ Rogeliol Rivel de Barcelona es troben a Trapezi per preparar conjuntament un espectacle, de 70
minuts de durada i destinat al públic familiar. El muntatge, que s’assajarà divendres amb la presència dels alumnes de
batxillerat, es podrà veure dissabte a les 16.30h al Parc Sant Jordi en el marc de la programació oficial de Trapezi.

L’elefant de Trapezi visita les escoles
A partir d’avui a la tarda, la mascota del Trapezi, un elefant motoritzats de cartró pedra, visitarà algunes de les escoles de
la ciutat per animar a professors i alumnes a gaudir de la Fira. Gerard Morte i Ivan Manzanero són Mortelo & Manzani, la
companyia local que guiarà l’elefant i presentarà un recull de números absurds i imprevisibles on creen l’humor a través
d’acrobàcies, malabars, màgia i equilibris.

Tota la informació de Trapezi a l’aplicació de mòbil Reus City
Una edició més, el festival Trapezi està disponible en aplicació mòbil per facilitar que els reusencs i les persones que
visiten la ciutat tinguin un accés ràpid als serveis de ciutat i a les informacions d’utilitat vinculades a aquest esdeveniment
cultural. Per accedir-hi cal descarregar-se l’aplicació de ciutat Reus City.
Des de la seva creació, l’app Reus City ha ofert als seus usuaris aplicacions específiques vinculades a les principals activitats
culturals i de promoció com han estat les festes majors o la campanya de Nadal. En aquest cas, l’app del Trapezi ofereix
la programació, les informacions de darrera hora a través de les xarxes socials, la previsió meteorològica, l’oferta de
restaurants, els aparcaments i els principals serveis de ciutat. Tot plegat, amb utilitats addicionals vinculades al
geoposicioament dels usuaris.
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