
	  
	  
PASSI DE GRÀFICS I ENTREVISTES 
Dimarts 21 d’abril a les 10:00h a la Plaça Catalunya de Figueres 

 
Els creadors del Festival del Circ de Figueres 

creen un nou circ català en homenatge a Charlie 
Rivel 

 
 

 
El circ estrena una nova carpa polivalent amb un disseny únic a Europa que 
permet una visió panoràmica sense cap columna a l’interior ni ancoratges 

exteriors i amb una capacitat per acollir més de 800 espectadors en cadires 
individuals, fer sopar-espectacle per 400 persones o disposar-se en embalat 

diàfan 
 

La inauguració tindrà lloc el proper dia 23  d’abril en el marc de la diada  Sant 
Jordi i les Fires de la Santa Creu 2015, el dia en que fa 119 anys va néixer 

Charlie Rivel 
 

En acabar la seva estada a Figueres el circ iniciarà una gira per tot Catalunya 
oferint espectacles de circ i diverses ofertes d’oci i culturals 

 
L’espectacle inaugural ofereix 12 atraccions guanyadores dels principals 

festivals mundial  a partir d’un imaginari estretament lligat a la cultura popular 
catalana 

 
 

 

CONVOCATÒRIA PASSI DE GRÀFICS 
Dimarts 21 d’abril a les 10:00h 

Carpa del Circ Charlie Rivel a la Plaça Catalunya de Figueres 

AMB LA REPRESENTACIÓ DE 3 NÚMEROS COMPLETS 

I PRESENTACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 

La direcció del circ i alguns artistes estaran disponibles per ser entrevistats per 
aquells mitjans que ho sol·licitin prèviament.  

Confirmeu la vostra assistència a Mariona Gómez mgomez@comedianet.com  

 

 
Per a les properes Fires i Festes de la Santa Creu, els creadors del Festival del Circ 
han reunit en un màgic espectacle de dues hores una tria dels números premiats en 
els millors festivals de circ del món: divertits pallassos, acròbates increïbles, mags 



sorprenents, temeraris trapezistes… un esclat de colors i emocions per a gaudir en 
família!  
 
El Circ Charlie Rivel és el nou circ català en homenatge al nostre pallasso més 
universal on les arts del circ es fusionen amb la nostra música, danses i vestuari 
tradicionals. Sota una innovadora carpa climatitzada, sense cap columna interior 
(visibilitat total), còmodes butaques individuals i una extraordinària proximitat visual 
amb els artistes des de qualsevol butaca. 

 
PODEU CONSULTAR LA SALA DE PREMSA AQUÍ 

 
Contacte Premsa · Comedia, Comunicació & Media 

Marc Gall – Mariona Gómez 
Bertran 18, àtic. 08023 Barcelona 

T. [00 34] 933 10 60 44 · M. 618 59 27 10 
mgomez@comedianet.com / mgall@comedianet.com 


