
 

Amb més de 7.000 entrades venudes, la segona edició del Gran Circ de 

Nadal de Girona  presentarà 46 artistes de 12 països  en una producció 

que frega els 400.000€ de cost per només 4 dies i pretén ser el millor circ 

vist a la ciutat de Girona en els darrers 90 anys 

 

 
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA · PASSI DE GRÀFICS 
 

Dimecres, 23 de desembre a les 12h  
 

Pavelló d'Esports Municipal Girona – Fontajau 
[Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 22-24, 17007, Girona] 

 

 
 

Podeu descarregar-vos el DOSSIER DE PREMSA amb tota la informació sobre els detalls i artistes de 
la producció AQUÍ 

 
Podeu descarregar-vos en alta resolució  FOTOGRAFIES  lliures de drets AQUÍ 

 
 

2014. Neix el Gran Circ de Nadal de Girona com a nova activitat del fi d’any gironí 
Prenent com a referent els grans circs nadalencs que des de fa dècades es produeixen en les grans 
capitals europees, el desembre passat nasqué el “Gran Circ de Nadal de Girona” amb un primer 
espectacle que presentà una selecció dels millors números circenses sobre gel del moment. L’èxit de 
crítica i de públic d’aquella primera edició esperonà el promotor, Circus Arts Foundation (fundació 
cultural sense ànim de lucre que igualment organitza el Festival Internacional del Circ de Figueres), a 
prosseguir l’aventura amb l’ànim de forjar a Catalunya una nova cita-referent del circ internacional 
de qualitat. 
 
2015. Màgic: nou espectacle del Circ de Nadal basat en la màgia de gran format i el circ de qualitat 
Les grans il·lusions són l’eix central d’aquest espectacle totalment nou i que es concep única i 
exclusivament pels 4 dies de representacions a Girona: una producció exclusiva en la que intervenen 
el doble d’artistes de l’any anterior, 46 (29 acròbates, mags i pallassos, 8 ballarines, 8 músics i una 
cantant) arribats de 12 països. Més de dues hores d’espectacle, 150 vestits, 14 atraccions (algunes 
d’elles mai vistes a Europa) i amb la novetat de l’orquestra en directe. 
 
El programa ve integrat per una selecció de grans noms de la màgia i del circ internacional de 
primera divisió: 

- Jidinis Magic Co. / Grans il·lusions / Las Vegas. La màgia amb sorprenents desaparicions. 
- Raúl Alegria / Escapisme / Cantabria. Un dels mags estatals amb més reconeixements 

internacionals. 

http://www.comedia.cat/proyectos/docu/dossier-de-premsa-gran-circ-de-nadal-de-girona-2015-18974.pdf
http://www.comedia.cat/ca/comediateca/circ_de_nadal


 

- Duo Kybalion / Quick change / Rússia – Argentina. Canvi ràpid de vestuari en dècimes de 
segons. 

- Gaby Dew / Volteig eqüestre / França. Elegant amazona en el complex número de “La Posta”. 
- Sacha Houcke / Doma natural de cavalls / França. Un dels millors ensinistradors de la història 

del circ. 
- Olha Hapanovych / Teles aèries / Ucraïna. Per primera vegada a Europa. 
- Claudia Rossi / Trapezi / Itàlia. A més de 12 metres d’alçada, vols de gran risc i plasticitat. 
- Troupe Shekin / Perxes volants / Ucraïna. Per primera vegada a Europa. 
- Troupe Afrika / Volteig acrobàtic / Etiòpia. Salts i piruetes inversemblants. 
- Nery brothers / Pallassos / Portugal. Considerats el millor equip de pallassos d’Europa del 

moment. 
- La Flambée / Ballet / França.  
- Orquestra del Gran Circ de Nadal sota la direcció de Vincent Guibert / França. 

 
Fontajau: Un Pavelló d’esports transformat en un còmode circ estable per a 2.400 espectadors 
Una setmana abans de l’estrena, fins a 12 empreses participen en la transformació de l’espai que 
reobre com a càlid circ capaç d’acollir una complexa producció circense: es parteix l’espai per la 
meitat, es retira el parquet de bàsquet per complet, es recobreixen de tela les parets, varis motors 
fixats especialment al sostre sostenen les estructuren de les que pengen els focus i sonorització, el 
terra es cobreix de moqueta, etc. 
 
Probablement la producció escènica més costosa a Catalunya del darrer trimestre 
Amb el recolzament de l’Ajuntament i de la Diputació de Girona, el muntatge del segon Gran Circ de 
Nadal de Girona presenta una previsió de cost total que s’enfila als 357.000€. Aquesta xifra resulta 
de la suma dels costs de producció, viatges, allotjaments i àpats, personal, desplaçaments, catxets, 
drets d’autor, publicitat... 
 
Informacions útils: 4 únics dies de funcions, 9 representacions a escollir amb entrades entre 10 i 
45€ 
Horari de representacions: 
Divendres, 25 de desembre a les 18h i 21h / Dissabte, 26 de desembre a les 11h, 17.30h i 20.30h 
Diumenge, 27 de desembre a les 11.30h, 16h i 19h / Dilluns, 28 de desembre a les 17.30h 
 
Entrades a la venda a www.CircNadalGirona.com i Taquilla del Teatre municipal de Girona, de 
dimarts a divendres de 13h a 17h. 
 
 

Per a qualsevol requeriment (acreditació, sol·licitud d’entrevista, material gràfic o audiovisual): 
 

SERVEI DE PREMSA 
 Mariona Gómez Nadal / Marc Gall 
COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 

Bertran 18-20, Àtic. 08023 Barcelona 
Mob. 618 592 710 / 619 30 76 20 

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 
mgomez@comedianet.com / mgall@comedianet.com 
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