
 
A 1 dia per l’estrena a la Ciutadella de Roses 

 

Finalitza el muntatge per a la Gala Internacional “Nits de Circ” a 
la Ciutadella de Roses 

 

L’estrena de demà dimarts ja ha exhaurit 
totes les localitats 

 
Ja s’han superat les 8.000 entrades venudes de les 9.300 

posades a la venda 
 

La nova producció va exhaurir la setmana passada totes les 
entrades disponibles de les quatre funcions a Besalú, cadascuna 

amb una capacitat de 930 butaques 
 

 

SALA DE PREMSA [AQUÍ] 

FOTOGRAFIES DE L’ESPECTACLE [AQUÍ] 
 

 

http://comedia.cat/ca/comediateca/nitsdecirc
https://we.tl/t-SeAH4DrPmm


RECORDATORI:  

Dimarts, 17 d’agost – 21:30h ESTRENA A ROSES [entrades esgotades] 

Dimecres, 18 d’agost – 21:30 h 

Dijous, 19 d’agost – 21:30 h 

Divendres, 20 d’agost – 21:30 h 

Dissabte, 21 d’agost – 21:30 h [últimes entrades] 

Diumenge, 22 d’agost – 21:30 h 

www.NitsdeCirc.com  
 

 
Dilluns, 16 d’agost de 2021 - Aquest vespre ha finalitzat la instal·lació de la infraestructura que 
acollirà Nits de Circ a la Ciutadella de Roses. El muntatge s’ha realitzat en temps rècord, 
després de començar amb el desmuntatge dissabte, en finalitzar la darrera sessió a Besalú.  
  
Nits de Circ s’instal·larà a la Ciutadella de Roses fins diumenge, on cada dia a les 21.30 h s’hi 
podrà veure una funció. L’espectacle és la nova producció estiuenca de la Circus Arts 
Foundation, la fundació cultural sense ànim de lucre amb seu al recent a Circusland i que 
anualment produeix el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or i el Gran Circ de Nadal, 
ambdós a Girona.  
 
L’estrena de la nova producció a Besalú ha estat un èxit, aconseguint esgotar totes les 
entrades per les quatre funcions als Jardins de Besalú, cadascuna de les quals amb 930 
butaques.  
 
La nova producció de la fundació reuneix 23 artistes arribats de 8 països en 8 atraccions: 
trapezistes amb el temerari triple salt mortal (els 5 Flying Martini d’Itàlia), les dues millors 
malabaristes femenines del món (la francesa Françoise Rochais i l’antipodista italiana Selyna 
Bogino), campions de freestyle (la bicicleta BMX de Jonathan Rossi d’Itàlia), còmics damunt el 
llit elàstic (Max Weldy de França), genis de l’humor sense paraules (el belga Elastic), vols amb 
les cintes aèries a 8 metres del terra (la catalana Viviana) i acròbates de força inversemblant (el 
White Gotik Quartet d’Ucraïna). L’espectacle també compte amb música en viu a càrrec de la 
Paris Circus Orchestra. 
 
L’espectacle, d’una hora i mitja de durada i sense entreacte, proposa entrades que oscil·len 
entre els 14 i els 44 euros i es poden seguir adquirint a través del web www.NitsdeCirc.com, a 
les taquilles de la Ciutadella de Roses i per telèfon (972505317). 
 
 

Contacte Premsa 
 

Paula Pairó 
ppairocortada@gmail.com 

671 70 84 76 
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