Després del gran èxit internacional i guardonat amb el
Premi MAX al millor espectacle de carrer

FLOTADOS
Arriba als teatres
Si és possible, encara més màgic!
per respondre a la pregunta que tothom ens fa
Com neix FLOTADOS...?

SINOPSI
David Moreno i Cristina Calleja uneixen la seva sensibilitat en un espectacle màgic i delicat, i evidentment en
el seu hàbitat natural, pels aires....
Un viatge emocionant on la imaginació converteix els somnis en realitat, de la ma de dos somiadors amb ànsies
de volar.
Per a volar cal començar per somiar.
Un piano de cua penjat a 8 metres d´alçada serà la porta al seu mon singular, on descobriran una història d´amor
emocionant.
Una oda a l´amor, a la bellesa de la vida, a la trobada entre dos mons on la musica serà el llenguatge universal
que transformi lo irreal, lo somiat, en un mon on tot és possible. Poesia en estat pur, dansa, acrobàcia, vídeo
projeccions i llum ens transportaran a un Univers apassionant.
M´acompanyes a crear el nostre univers? Un univers barco, un univers lluna, un univers piano…
Parem el mon per un instant i transformem-lo en un lloc per a somiar, en un Univers Únic on la musica, la dansa
i el circ il·luminin els ulls de qui ens mira.

FITXA ARTÍSTICA
Actor i músic
DAVID MORENO
Actriu, ballarina i acròbata
CRISTINA CALLEJA
Violinista
REBECA OLMEDO
Trompetista
IVÓ OLLER
Autoria, direcció i guió
DAVID MORENO I CRISTINA CALLEJA
Música original
DAVID MORENO SASTRE
Coreografia i textos
CRISTINA CALLEJA
Disseny d´il·luminació
LLUÍS MARTÍ
Disseny de So i video
JORDI LLEYDA
Tècnic de muntatge i regidoria
XAVI PLANES i POL MASSÓ
Video
RODRIGO TAMARIZ
Escenografia i vestuari
DAVID MORENO & CIA / OLGA MANSILLA
Efectes especials
ACCIALT Y DAVID MORENO & CIA.
Construcció escenografia
IMPOSSIBLE ESTRUCTURES ESCENOGRÀFIQUES / BROWN TAILOR BCN / DAVID MORENO & CIA.

PREMSA i XARXES

Clip de FLOTADOS:

https://www.youtube.com/watch?v=9ysdnXMEIhE
Facebook:

https://www.facebook.com/DavidMorenoCia/
Instagram:

https://www.instagram.com/davidmorenociaycristinacalleja/
Web:

http://www.david-moreno.com/?idioma=es
Canal de Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCGs8Y06q_25-XZQXu80rwA?view_as=subscriber
Canal de Vimeo:

https://vimeo.com/user9357339

Després de 15 anys de carrera en el mon de les arts escèniques, col·laborant amb companyies i artistes de reconeguda trajectòria,
al 2008 creen la seva pròpia companyía i estrenen “FLOTEN TECLES”, que es converteix en un gran èxit internacional. Gràcies a
aquest gran reconeixement se submerxeigen en el seu propi Univers creant nous espectacles com: “STREET MUF”, “MAGIC
PIANOS”, “ELASTIC BAND”, “SEDA” i el seu últim espectacle “FLOTADOS” amb el que reben el PREMI MAX al millor espectacle
de Carrer el 2019.
Una llarga trajectòria que els ha portat a actuar en alguns de los festivals i programacions més importants de arts escèniques del
mon, entre ells:
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Winter Bruges (Bèlgica)
Bulevard Festival ( Holanda)
Festival Les Turbulentes ( França)
Festival Sementes ( Portugal)
Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de
Valladolid (Espanya)
Cité des Sciences Paris (França)
Royal National Theatre of London (Anglaterra)
Festival Internacional de Música y Danza de Granada (
Espanya)
Spraoi Festival ( Irlanda)
Sibiu festival FITS (Rumania)
Festival International de Théâtre de rue d´Aurillac
(França)
Teatro a Corte de Torino ( Italia)
Festival La Strada Graz (Austria)
Fest´arts Libourne ( França)
Festival dos Oceanos Lisboa ( Portugal)
Teatre Nacional de Catalunya (Espanya)
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Fira d´Arts de Carrer de Tàrrega ( Espanya)
Hi Seoul Festival ( Corea del Sud)
Flipside Festival ( Singapur)
Spancirfest Varazdín (Croàcia)
Deventer op Stelten festival ( Holanda)
Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (Espanya)
Istambul festival (Turquia)
Festival Llum Bcn (Espanya)
Temudas Festival (Canarias, Espanya)
Theater op de Markt (Bèlgica)
Santiago a Mil (Xile)
Zapopum (Mèxic)
Novi Sad (Serbia)
Festa di Roma (Italia)
Festival de Danza de Marbella (Espanya)
Kuldiga Festival (Letònia)
Tollwood Festival (Alemanya)
Bat-Yam Festival (Israel)

Des de la creació de la companyia, estàn inmersos en un intens i fructífer camí.
El seu art, fresc, sorprenent i extremadament creatiu, ens introdueix en un mon ple de màgia, tendresa i poesia amb el que han
aconseguit crear un llenguatge singular i recognoscible en tot el mon.
Cia. David Moreno & Cristina Calleja es caracteritza per la versatilitat, gran capacitat d´adaptació, experiència contrastada i
reconeguda que els ha portat a crear nous espectacles i grans projectes artístics fets a mida per a importants esdeveniments culturals
nacionals i internacionals.
Alguns d´aquests projectes creats a mida són:
ESENCIA el GRECO
(Macro espectacle creat a mida per a “El Año Greco”, en commemoració dels 400 anys de la mort del pintor)
CLÁSICOS en ESENCIA
(Macro espectacle creat a mida per a la Inauguració del 40 aniversari del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro)
ESSENCE BAT-YAM
(Macro espectacle creat a mida per a la Inauguració del Bat-Yam Festival de Tel-aviv / Israel)
El COMEDIANTE en ESENCIA
(Macro espectacle creat a mida per a la Inauguració del 20 aniversari del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de
Valladolid)
XÀTIVA en ESSÈNCIA
(Macro espectàcle creat a mida per a la Inauguració de Fira Xàtiva)
TRES HOMBRES BUENOS
(Macro espectacle creat a mida per a la clausura de la Cabalgata de reyes Magos de Madrid)

David Moreno Sastre
Llicenciat musica moderna per l´Escola Superior de Musica de Catalunya (ESMUC).
Artista eclèctic, compositor i pianista que busca inspirar-se, més enllà de la musica, en el teatre, la dansa, el cine, les arts plàstiques,
creant un llenguatge singular recognoscible.
Des dels anys 90, David Moreno ha compartit projectes artístics i escenari amb artistes de reconeguda trajectòria, composant la
Banda Sonora de molts espectacles i en alguns casos interpretant-la en directe.

( + INFO)

Cristina Calleja Bolado
Diplomada en art dramàtic a la escuela de arte dramático de la diputación de Valladolid.
Formada en dansa clàssica i contemporània en la Escuela de Danza de Marienma de Valladolid.
En el camp de les arts circenses estudia en la Escuela de Circo de Madrid “Carampa”, especialitzant-se després en tècniques aereas
en la Escuela de Circo “Charivari”, consolidant la seva formació en la Escuela Nacional de Circo de Moscú (Rusia)
Des dels anys 90 ha treballat en diferents companyies de teatre, dansa i circ del panorama nacional, recollint diversos premis pel
seu treball i la seva trajectòria.

(+ INFO)

