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Bambú Circ  

Circuit de tallers de circ 

amb bambú! 

 

Una proposta de Boverins 

La nova branca d’espectacles de petit format  

i infantils del Circ Bover 
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PRESENTACIÓ DE L'ACTIVITAT 
 
 
La companyia Circ Bover, fa 11 anys imparteix cursos i tallers de circ entre el públic 

infantil i juvenil. Al 2012 va obrir l'Escola de circ, i la companyia ha comprovat que hi ha 

un interès creixent per aprendre les diferents disciplines de circ.  

Prenent com a referència el treball amb les estructures de bambú que el Circ Bover ha 

desenvolupat amb l'espectacle Vincles, espectacle en distribució nacional i 

internacional de la companyia que es troba realitzant una intensa gira durant el 2016,  

el Circ Bover va considerar interessant la creació d'un circuit de tallers de circ i jocs 

d'habilitats amb diferents elements fabricats totalment amb bambú.  

El bambú ofereix unes amplíssimes possibilitats per la seva flexibilitat i resistència el 

fan ideal per la utilització en construcció d'elements per tallers de circ: zancos, barra 

de funambulisme, diferents estructures d'aèris, malabars i anelles. El resultat d'aquest 

procés d'investigació amb el bambú ha estat la creació d'aquest circuit de tallers de 

circ i jocs d'habilitats amb bambú. Una proposta completament original i sense cap 

precedent.  

El Circ Bover - Boverins considera que és molt interessant oferir el circuit de tallers de 

circ i jocs d'habilitats, donat el creixent demanada que està rebent la companyia de 

tallers de circ per part de programadors culturals, ajuntaments i centres educatius. La 

demanada ve donada per l'interés del públic en formació en arts circenses i en 

activitats de introdueixin de manera participativa en el món del circ. 

Segons l'experiència de la companyia en els tallers de circ, es tracta d'una proposta 

molt atractiva i que resol la necessitat d'una activitat cultural, participativa, adequada 

a totes les edats, i totalment original.  

El funcionament dels tallers de circ serà mitjançant un circuit de tallers i jocs 

d'habilitats, dissenyat especialment pel Circ Bover, - Boverins en el que els infants 

aniran passant d'un taller a un altre per grups i el que se li ensenyaran tècniques 

bàsiques i trucs, per tal que en uns minuts l'infant aprengui una tècnica que  no 

oblidarà mai.   

Les arts circenses són molt positives per desenvolupar algunes aptituds físiques, com la 

coordinació, l'equilibri o la força. També per reforçar la seguretat i confiança en un 

mateix. Per tant amés de ser una activitat cultural té un component educatiu i 

esportiu. És una activitat que  estem segurs que tendrà molt d'èxit! 
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OBJECTIUS 

-Donar difusió i coneixement de les arts circenses a Mallorca. 

-Donar difusió als millors professionals del circ  de Mallorca. 

-Donar accessibilitat al món laboral i professional als artistes de circ de Mallorca. 

-Donar accés a la cultura amb un projecte responsable econòmicament i dimensionat a 
la situació actual. 

-Oferir un espectacle adaptable tècnicament. 

-Seguir oferint produccions de màxima qualitat artística, innovadores, originals, 
properes al públic i amb l'estil característic de la companyia. 

-Continuar oferint produccions actuals i modernes, dirigides al gust i la demanda del 
públic seguidor de la companyia, i de les arts escèniques en general. 
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BAMBÚ - CIRC 
Circuit de tallers de circ amb bambú! 
 

 
SINOPSI 
 
Circuit de tallers de circ i jocs d'habilitats amb diferents elements fabricats totalment 
amb bambú! 
 
Boverins convida a participar a nins i nines de totes les edats a un circuit de tallers de 
circ amb diferents elements fabricats amb bambú: zancos, funambulisme, 4 
estructures d'aèris amb teles, rulo, pal xinès i malabars. 
 
Uns tallers únics, molt divertits i en els que els nins i nines podran participar i aprendre 
les diferents disciplines de les arts del circ. Una oportunitat única per descobrir el Món 
del Circ i treure l'artista que dus a dins! 
 

Duració  

90 minuts. 

Públic 

familiar, infantil 

Disciplina  

Tallers i jocs de circ contemporani 

Format 

Espais públics o polivalents 

Horari preferent 

Qualsevol 

Ubicació del públic 

Proper, o hi ha perill 
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Necessitats tècniques   
 
    Espai escènic, llis, no inclinat, de 10 x 15 x 4,5 m aproximadament (pati o plaça) 

    Arribada 2h abans / Muntatge 1h / Desmuntatge: 45 minuts 

    Accés amb la furgoneta fins al lloc de l'actuació 

    Presa de corrent 220 volts 

    Camerinos 

 

FITXA ARTÍSTICA 

 

Títol 

TALLERS DE CIRC I JOCS D'HABILITATS DEL CIRC BOVER amb bambú! 

Idea original: Sebastià Jordà 

Direcció: Sebastià Jordà 

Talleristes: Carla Fontes, Marc Florencio i Guillem d'Estro  

 

FITXA TÈCNICA 

 

Escenografia: Sebastià Jordà i Arnau Villalonga 

Vestuari: Steffi Knabe 

Producció: Circ Bover 
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Imatge gràfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

Boverins - CIRC BOVER CIF 43118822D c/ Son Torrens 7, 07510 SINEU  
627 016 796 cristina@circbover.com 

 

Currículum de la companyia  

 

CIRC BOVER, RESPONSABLE DEL DESENVOLUPAMENT DE LES ARTS CIRCENSES A MALLORCA 

El Circ Bover és una companyia de circ professional que al 2005 va emprendre la 
iniciativa de difondre les arts circenses a les Illes Balears, fins a llavors una tradició 
inexistent .  

Des d'un primer moment va tenir el suport del sector cultural i del públic de les Illes 
Balears, que segueix amb simpatia i il·lusió , cada estrena o activitat que realitza la 
companyia. Ara, un cop adquirit el nom i reconeixement en el territori propi, va 
aconseguint cada vegada més presència a l'exterior, tant a nivell nacional com 
internacional . 

La companyia produeix espectacles de creació pròpia, de circ modern, que combina 
amb les últimes tendències de circ contemporani, amb música en directe, teatre i 
dansa, i que gaudeix d'un ampli recorregut nacional i internacional . 

El Circ Bover disposa d'un centre de programació propi anomenat , "Es Centre de Circ", 
a Sineu (Mallorca) amb artistes residents i una escola de circ . 

Així mateix, la companyia és l'ambaixadora de Pallassos Sense Fronteres a les Illes 
Balears des de l'any 2007 . 

 

BOVERINS LA NOVA BRANCA D’ESPECTACLES DE PETIT FORMAT I INFANTILS DEL CIRC BOVER 

Boverins és la nova branca de la companyia Circ Bover, dedicada a la producció 

d’espectacles infantils i de petit format, creada a l’octubre del 2016. 

La companyia Circ Bover, va néixer al mes d’agost del 2005 quan va començar la seva 

gira amb la carpa i amb la creació del seu primer espectacle Ca Nostra. 

Ara 11 anys després, amb 16 espectacles produïts i després de la creació d’espectacles 

amb una amplia projecció nacional i internacional, com Vincles, el Circ Bover ha 

apostat per la creació d’una nova branca de la companyia, Boverins, que produirà 

espectacles dedicats a públic infantil i espectacles de format reduït, totes propostes 

que continuaran tractant d’oferir al públic obres de la màxima qualitat artística, amb 

les característiques pròpies que defineixen al Circ Bover. 
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PRODUCCIONS 

08/08/2005  

(1)“CA NOSTRA”. AUTOR: CIRC BOVER. DIRECTOR: CIRC BOVER. LOCAL: CARPA CIRC BOVER. Sineu 

 08/07/2006 

(2)“XALESTIA”. AUTOR: CIRC BOVER. DIRECTOR: VICTOR STIVELMAN. LOCAL: CARPA CIRC BOVER. Lloret. 

29/09/2007 

(3)“SATRUP”. AUTOR: TIÀ JORDÀ. DIRECTOR: DAVID GOL. LOCAL: CARPA CIRC BOVER. FIRA DE TEATRE 
DE MANACOR. 

25/12/2008 

(4)“CABARET DE NADAL”. AUTOR: MARTA BARCELÓ. DIRECTOR: BIEL JORDÀ. LOCAL: CARPA CIRC BOVER. 
PARC DE LA MAR. PALMA 

21/05/2009 

(5)“DESCOBREIX EL CIRC”. AUTOR: TIÀ JORDÀ. DIRECTOR: DAVID GOL. LOCAL: FESTIVAL “UMORE 
AZOKA”. LEIOA. BISCAIA. 

30/03/2010 

(6)“SINETERRA”. AUTOR: BIEL JORDÀ. DIRECTOR: BIEL JORDÀ. LOCAL: FESTIVAL IBEROAMERICANO DE 
BOGOTÁ. COLÒMBIA. 

23/12/2010 

(7)“MARESIA”. AUTOR: TIÀ JORDÀ. DIRECTOR: TIÀ JORDÀ. LOCAL: CARPA CIRC BOVER, PARC DE LA MAR. 
PALMA 

08/10/2011 

(8)“MALA-BAR”. AUTOR: CIRC BOVER. DIRECTOR: TIÀ JORDÀ. LOCAL: FIRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL DE LES ILLES BALEARS. VILAFRANCA. MALLORCA. 

23/12/2011 

(9)“CABARET DE NADAL II”. AUTOR: CIRC BOVER. DIRECTOR: TIÀ JORDÀ. LOCAL: CARPA CIRC BOVER. 
PARC DE LA MAR. PALMA. 

22/12/2012 

(10)“CIRC TRANSHUMANT”. AUTOR: TIÀ JORDÀ. DIRECTOR: PAU BACHERO. LOCAL: FIRA DE TEATRE 
INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS. VILAFRANCA. MALLORCA. 

03/01/2014 

(11)“CABARET DEL CIRC BOVER”. AUTOR I DIRECTOR: TIÀ JORDÀ. LOCAL: TEATRE ESPANYA. SANTA 
EULÀLIA DES RIU. EIVISSA 

18/10/2014 

(12)“DIMONIARRUS”. AUTOR I DIRECTOR: TIÀ JORDÀ. LOCAL: FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES 
ILLES BALEARS. VILAFRANCA. MALLORCA. 

21/03/2015 

(13)“ES CIRQUET”. AUTOR I DIRECTOR: TIÀ JORDÀ. LOCAL: FESTIVAL BARRUGUET, EIVISSA  

12/04/2015 

(14)“VINCLES”. AUTOR: TIÀ JORDÀ. DIRECTOR: PAU BACHERO. LOCAL: FESTIVAL CIRC CRIC - CATALUNYA. 

 

 


