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Una nova proposta escènica
a la recerca de l'excel·lència
El Gran Circ dels Reis Mags de Tarragona arribarà oferint una producció gegant suma de 3
elements fascinants: l’encís del Nadal, el Circ de Qualitat i l’exotisme de la terra dels Reis
Mags. Un espectacle de circ per a adults acompanyats de la mà dels productors del
prestigiós Festival Internacional del Circ –Elefant d’Or- Ciutat de Figueres. Dues hores
plenes d’emocions amb les primeres figures dels prestigiosos Circs estatals de Xina i
Mongòlia en un espectacle únic per a gaudir en família. Una cita irrepetible per a riure,
gaudir i admirar als principals talents de la comicitat i de l’acrobàcia. 44 artistes
internacionals oferiran 12 atraccions increïbles davant d’un decorat monumental i amb
les últimes tecnologies de so, llum i efectes especials. El 6, 7 i 8 de gener, Tarraco Arena
Plaça es transformarà en un gran circ estable capaç d’acollir una costosa producció
circense. Vestuari, coreografies, música i decorats transportaran a l’espectador al país dels
Reis Mags.
La producció del Gran Circ dels Reis Mags a la Tarraco Arena Plaça tradueix la voluntat de
Circus Arts Foundation de crear a Tarragona un espectacle similar al que ja tenen grans
capitals europees com Amsterdam, Berlin, París, Stuttgart o Zurich. Per la qualitat de
l’espectacle, el condicionament de l’espai, la comunicació del xou, l’aforament total posat
a la venda, el Gran Circ dels Reis Mags respon a semblants paràmetres que els grans circs
nadalencs de les grans ciutats centreeuropees amb llarga tradició en aquest tipus
d’espectacles.
La transformació de la TAP en Circ, l’extensa campanya publicitària, els catxés d’artistes de
primer nivell, els seus viatges i el transport del seu material artístic o el gran equip de
personal faran del Gran Circ dels Reis Mags una de les produccions escèniques més
ambicioses de l’escena catalana de les darreres temporades. En resum, un colorista esclat
de fortes emocions per a fer descobrir a totes les edats el circ internacional de la més alta
qualitat!
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Els Circs de Nadal:
un model d´èxit a tot Europa
Primer a França i, poc a poc, a la resta d'Europa, des de finals dels anys setanta, s'ha anat
estenent el costum per a moltes famílies d'assistir a grans espectacles de circ organitzats
especialment per a les dates nadalenques. Els espectacles són un mosaic d'atraccions
internacionals de disciplines circenses ben dispars (malabaristes, trapezistes, acròbates,
mags...) ambientades en l'època del Nadal ja sigui pel vestuari, les coreografies, la
música o els decorats. Com a tret general un gran espai d'acollida amb ambientació
nadalenca dóna la benvinguda als espectadors.

Cadascun dels grans circs de Nadal celebrats en les capitals europees proposa, a cada
edició, un nou programa i atrau a milers d'espectadors que aprofiten les festes del Nadal
per a omplir l'agenda familiar d'activitats lúdiques per a gaudir plegats. El Circ, quan es
produeix segons paràmetres de qualitat, esdevé l'espectacle multicultural (pels variats
orígens dels artistes), internacional (essent un espectacle totalment visual, no compta amb
la barrera idiomàtica) i intergeneracional per excel·lència, aconseguint la implicació
d'infants, adolescents, pares i mares i avis.
Entre els primers circs de nadal
celebrats a Europa cal destacar els
de Toulouse i Rotterdam, que avui
segueixen en plena activitat amb
més de 40 anys d’història. Després
que el fenomen s’estengués per tot
França, saltà a Holanda on any rere
any noves produccions “nadalocircenses” es presenten en ciutats
com
Rotterdam,
Amsterdam,
Roermond o Utrech, entre d’altres.
Finalment, des de fa uns quinze
anys el fenomen ha arrelat amb
força a Suïssa i Alemanya on avui
pràcticament cap ciutat mitjana és orfe del seu “Weihnachts Circus”. Entre els circs
nadalencs suïssos destaquen els celebrats a Zuric (Conelli i Salto Natale) i dels germànics
cal esmentar, per a la seva trajectòria i qualitat, els de Stuttgart, Offenburg o Berlín.
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La nova activitat familiar
de qualitat del Nadal tarragoní
En els darrers anys assistim, per part de grans ciutats com Barcelona o Madrid, a un esforç
creixent per convertir el Nadal en un dels moments de principal atracció turística. Com si
d'una festa major al desembre es tractés, es vertebren rics programes d'activitats capaços
d'engrescar al forani per a fer de la destinació l'escenari del seu Nadal.
D'aquesta manera, pels volts de cap d'any, es concentren sota un mateix paraigües
activitats de ressò: des d'enceses d'enllumenat per part de personatges mediàtics fins a
destacades mostres d'art passant per pistes de gel, parcs infantils o musicals. I tot al costat
dels tradicionals mercats nadalencs, pastorets, patges reials, cavalcada de Reis o
campanades d'Any Nou.
El Gran Circ dels Reis Mags pretén esdevenir una de les principals activitats del Nadal de
Tarragona, aplegant al voltant de la seva pista tant espectadors tarragonins com d'altres
arribats a la capital provincial per a gaudir de l'espectacle i dels seus altres atractius.
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El Gran Circ dels Reis Mags
La nova producció presentarà fins a 44 artistes amb alguns dels números estrella dels
prestigiosos circs estatals de Mongòlia, Xina i Ucraïna. L’espectacle comptarà amb la
presència del duo d’acròbates Vladimir i el malabarista Gumeniuk d’Ucraïna, el quintet de
monociclistes xineses amb llançaments de tasses o la troupe de saltadors a la bàscula de
Mongòlia Zola, considerada avui com la referència mundial en la seva disciplina.

Però les més de dues hores de l’espectacle també seran la
ocasió de gaudir d’altres grans figures del món del circ
internacional de primera divisió com el trio Campa,
considerats els millors pallassos musicals d’Amèrica,
l’ensinistrador d’aus Juan Gutiérrez o la increïble Troupe
Assa de volteig olímpic a cavall.
La pista de la TAP es tenyirà de l’atmosfera d’un mercat
àrab per acollir ballarines sorgides de contes de les mil i una
nits que encadenaran les diferents atraccions d’un
espectacle concebut especialment per a l’ocasió i que
comptarà amb l’acompanyament musical en directe de
l’orquestra dirigida pel francès Vincent Guibert referent
europeu de la música circense.
El “Gran Circ dels Reis Mags” endinsarà a l’espectador a
l’exotisme del país de ses majestats oferint una col·lecció
d’atraccions guardonades en els principals festivals
internacionals de circ d’arreu del món.
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Circ en places de braus:
un binomi històric
Des que en el darrer terç del segle XVIII les companyies eqüestres angleses i franceses
començaren a importar el gènere circense a casa nostra, les places de braus han estat
escenaris habituals d’espectacles de circ. Ja sigui usant la seva arena o instal·lant-hi la seva
carpa en l’interior, la mateixa Plaça de Tarragona ha estat escenari de centenars de
representacions de circ al llarg de la seva dilatada història.

Tarraco Arena Plaça, un marc idoni
La TAP és una proposta d’espai polivalent en un edifici emblemàtic de Tarragona
completament renovat, remodelat i transformat en un equipament únic a disposició dels
tarragonins i de tots els visitants nacionals i estrangers. Una gran reforma ha permès un
major i més ampli ús del mateix. La TAP ha conservat el seu exterior convertint l’interior en
un modern equipament cobert per una cúpula metàl·lica amb una part mòbil que permet
obrir-la 40 metres de diàmetre amb un efecte espectacular. A l’espai central es disposa de
55 metres de diàmetre per a realitzar tot tipus d’esdeveniment i així donar cabuda a un
gran nombre d’assistents. L’aforament total és de 10.800 persones.
L’equipament tecnològic de la TAP permet tot tipus d’esdeveniments i oci de gran format:
sopars de gala, fires comercials, concerts, espectacles musicals, dansa, teatre, esports,
desfilades de moda, jornades, promocions i actes populars de Tarragona, destacant el
Concurs de Castells, així com tot tipus d’actes empresarials i institucionals. La imponent
zona central, la seva gran capacitat, la seva acústica i el seu equipament converteixen la
TAP en un espai ideal per realitzar a la ciutat de Tarragona grans esdeveniments Nacionals i
Internacionals com els Jocs del Mediterrani 2017 on la TAP figurarà com a una de les seus
esportives.
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Una plaça de braus transformada
en circ estable
Una setmana abans de l’estrena del Gran Circ dels Reis Mags, Tarraco Arena Plaça començarà a
experimentar una important transformació per tal d’obrir de nou les seves portes amb totes
les comoditats d’un càlid circ estable capaç d’acollir una gran producció internacional. Fins a
10 empreses participaran activament en aquesta mutació de cada espai:
· Vestíbul> L’empresa catalana d’il·luminació All Right es cuidarà de l’ambientació de l’espai de
recepció de la TAP omplint cada racó del hall d’efectes lumínics que des del primer pas dins el
recinte ens transportaran a l’univers del Nadal més màgic.
· Pista russa per a cavalls> Després del muntatge de la graella per a llum i so, es procedirà a
emmoquetar el terra i a col·locar-hi al damunt una pista de circ construïda especialment a
Bulgària segons la tradició de pistes de circ russes en les que la terra i serradures es substitueix
pel cautxú que permet als cavalls de galopar amb gran comoditat.
· Reducció de l’espai > Per a crear una major proximitat amb l’espectacle, s’utilitza menys de la
meitat de l’aforament de la TAP el que obliga, per a oferir un espai estètic i acollidor, a tancar
amb cortinatges gegants l’espai.
· So i llum> L’empresa gironina BTM Sound s’encarregarà de cada detall d’una completa fitxa
tècnica que contempla els darrers avenços en llum i so per a les grans produccions escèniques.
· Escenografia> Una portalada gegant constituïda per 3 arcs sobre columnes serà el decorat per
on apareixeran els més de 30 artistes de la producció. L’escenografia comptarà amb dues grans
escalinates laterals i una ornamentació nadalenca a base de garlandes d’avet i arbres de nadal.
· Instal·lacions aèries> A la complexitat d’elevar una gran graella de mecanotub per a sostenir
tot el material de llum i so, s’hi afegeix la instal·lació dels punts d’ancoratge imprescindibles pel
correcte desenvolupament de les atraccions. L’empresa Volàtil, especialista en rigging per a
artistes de l’espai, efectuarà tota aquesta tasca de gran responsabilitat.
· Cafeteries> Per últim, es posarà en marxa la complexa logística de restauració necessària per
a donar servei als 2.000 espectadors per funció de l’espectacle amb moments d’especial
densitat de servei com els 20 minuts d’entreacte de la representació.
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Informacions pràctiques
Categories i preus

* Titulars Carnet Jove,
estudiants universitaris
menors de 29 anys i grups
de més de 14 persones.

Horari de representacions
Divendres, 6 de gener · 18.30h
Dissabte, 7 de gener · 16.30h i 19.30h
Diumenge, 8 de gener · 11.30h i 17.30h
Punts autoritzats de venda anticipada d’entrades
· Entrades ja a la venda a www.CircReisMags.com i a www.facebook.com/circreismags
Sense cues ni comissions, compra amb targeta de crèdit les 24 hores i amb impressió des
de casa.
· Taquilles de la Pista de Gel, del 25 de novembre al 14 desembre: de dilluns a dijous de
17h a 21h. Divendres, dissabtes i festius d’11 a 21h. Del 15 desembre al 8 gener: tots els
dies d’11 a 21h.
· Taquilla de Tarraco Arena Plaça, només els dies d’actuació, 2 hores abans de cada
representació
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El Gran Circ de Nadal 2.0.
Dins l’estratègia de comunicació del Gran Circ dels Reis Mags i amb
l’objectiu d’afavorir la proximitat amb el futur espectador, s’ha dissenyat el projecte de
“Circ dels Reis Mags 2.0.” Un equip de 7 persones format per webmasters, comunity
managers i creadors de continguts, asseguren el funcionament i interaccions diàries de:
· una web en dos idiomes amb continguts al dia i actualitzacions setmanals.

· xarxes socials en els que a banda de Facebook i Twitter, s’inclouen galeries fotogràfiques
amb Flickr i un canal Youtube on visionar els reportatges, producció i els números
seleccionats.

· un canal de venda d’entrades online igualment en 2 idiomes i on l’espectador es pot
imprimir l’entrada des de casa en l’idioma en que hagi efectuat el procés de compra.
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Oferta de llançament: fins el 20 de
novembre, 5€ descompte/entrada
La presentació oficial als mitjans de comunicació marca el llançament de la venda de les
prop de 10.000 entrades per a la nova producció. Per tal de premiar els primers
compradors, des de l’inici de vendes i fins el dia 20 de novembre s’aplica directament un
descompte de 5 euros per entrada en totes les categories de butaca i representacions.
Fins el dia 25 de novembre la venda d’entrades s’efectuarà exclusivament a través del web
www.CircReisMags.com, a partir d’aquell dia es podran adquirir també físicament a través
de les taquilles de la Pista de Gel.
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Un espectacle intergeneracional
en un període de retrobament
familiar
No és senzill trencar estereotips tan estesos popularment com que el circ és un banal
entreteniment per a infants lluny de l’excel·lència d’un espectacle internacional de qualitat
integrant de l’alta cultura. Malauradament la major part dels espectacles de circ itinerants
sota vela actuals alimenten aquella idea preconcebuda. La proposta del Gran Circ dels Reis
Mags de Tarragona es dirigeix a un ampli ventall d’espectadors anant des del nen a l’avi
passant per a adolescents i mitjana edat: tots se senten interpel·lats directament per a
l’espectacle proposat. La posada en escena, la riquesa del vestuari, la diversitat de les
coreografies i presentacions, la dificultat de les acrobàcies són elements més fàcilment
comprensibles per a l’adult.
En definitiva, segons la opinió expressada dels espectadors de la primera edició en xarxes
socials i canals de venta promocional d’entrades, el Gran Circ dels Reis Mags suposa una
activitat en el seu calendari de festes on tota la família en pot gaudir per igual lluny
d’activitats on els pares fan un mer paper d’acompanyats.
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Els 44 artistes:
12 atraccions de 8 països
Troupe Zola
Volteig, salts a bàscula i a corda · Mongòlia
Els vertiginosos salts d’aquest col·lectiu de 12
artistes han merescut més d’una inscripció en
llibre Guiness dels Records i alguns dels primers
premis de prestigiosos festivals de circ com els
celebrats a WuQiao, Wuhan o Grenoble. Al Circ
de Nadal hi presenten dues atraccions: una de
volteig acrobàtic i una segona de salts
propulsats per bàscules.
Juan Gutiérrez
Vols d’aus del paradís · Espanya
Més enllà de les habilitats que cacatues i
papagais ens mostren a diari en les exhibicions
pròpies de parcs temàtics, Gutiérrez mostra tal
complicitat amb el s seus companys de plomes
que es capaç de fer-los volar per grans espais
com la TAP amb la seguretat que retornaran per
posar-se al damunt de les seves mans.

Troupe Hohhot
Monocicles amb llançament de tasses · Xina
El quintet de monociclistes de la regió xinesa de
Mongòlia interior ofereixen una combinació
única: equilibris en monocicle amb llançament
de plats i tasses projectats pels peus. No es
estrany que aquesta actuació hagi estat un dels
plats fort de programes de circ de prestigi com
Soleil, d’Hiver Bouglione (París) o Knie (Suïssa).
Duo Vitaly
Mà a mà · Ucraïna
Des que es donaren a conèixer al públic
occidental, la popularitat d’aquesta parella de
gimnastes no ha deixat de créixer entre les
pistes i escenaris dels millors circs i cabarets
d’Europa. La força, equilibri i coordinació que
exigeixen les proeses que ens presenten fan del
seu número un dels millors en la seva disciplina
dels darrers trenta anys.
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Els 44 artistes:
12 atraccions de 8 països
Campa family
Pallassos musicals · Mèxic
Pedro Pedro, Tintin i Peter han passejat el seu
talent còmic i musical per importants circs
d’Amèrica i Europa. Actualment són el plat fort
d’un dels circs més importants dels Estats Units:
el Circo Hermanos Vázquez. Les seves
intervencions captiven grans i petits i són
capaços de convertir els objectes més
inverossímils en instruments musicals.
Vladimir Gumeniuk
Malabars · Ucraïna
El jove acròbata malabarista Gumeniuk es dóna
a conèixer especialment mercès a la seva
participació en l’edició del gran Festival Golden
Trick of Kobzov celebrat a la ciutat d’Odessa el
mes de juny de 2015. El seu número combina la
destresa en fer giravoltar petites pilotes pels
aires amb una acurada coreografia plena de
moviments orientals que ens transporten al
país de les 1001 nits.
Troupe Assa
Volteig olímpic · França
El jenet francès Charles Lamarche forma part de
l’equip del prestigiós espectacle canadenc
‘Cavalia’, la versió eqüestre del Cirque du Soleil.
Al costat d’altres grans apassionats del món del
cavall ha creat una formació especialitzada en
oferir acrobàcies impossibles al costat dels seus
companys de quatre potes.
L’orquestra del Gran Circ dels Reis Mags
Catalunya & França
A Europa els espectacles de circ de primera
divisió es distingeixen, a banda d’un planter
d’artistes excel·lents, pel seu acompanyament
musical en directe. El Gran Circ dels Reis Mags
és una de les poques ocasions a l’Estat de poder
gaudir d’un circ amb música en viu: una
orquestra composada especialment dirigida pel
director francès Vincent Guibert, expert en
acompanyaments d’aquest tipus.
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La productora:
Circus Arts Foundation
Fundació cultural privada sense ànim de lucre, amb seu social a Figueres, Circus Arts
Foundation s'encarrega avui, d'entre d'altres projectes, de la producció del Festival
Internacional del Circ Ciutat de Figueres que en les seves cinc primeres edicions (2012-16)
ha atret més de 120.000 espectadors oferint el que la crítica especialitzada ha qualificat de
millor espectacle de circ de l'Estat. La fundació que gestiona un extens fons documental,
està presidida per Genís Matabosch, promotor especialitzat en espectacles circenses que
anteriorment havia menat les gires del Cirque Medrano de França per Catalunya (2005-07)
o la direcció del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà (2002-08).

A banda del Festival del Circ, la fundació s’encarrega d’altres produccions com el Gran Circ
de Nadal de Girona o el Circ Charlie Rivel, edita dues col·leccions de llibres i gestiona el
portal www.infocirco.com. Actualment està treballant al costat de les diferents
administracions competents per a la transformació de Casa Nouvilas, palauet de finals del
s.XIX al centre de Figueres, en Museu Europeu del Circ.
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Els col·laboradors

Contacte Premsa
Doneu-vos d’alta per a rebre informació del Gran Circ dels Reis Mags:
Mariona Gómez & Marc Gall
t. (+34) 933 106 044 · (+34) 618 592 710 · (+34) 619 307 620
mgomez@comedianet.com | mgall@comedianet.com
Trobareu les convocatòries, notes de premsa, dossiers i material gràfic a
www.CircReisMags.com
No dubteu en contactar-nos per a qualsevol requeriment: acreditació, sol·licitud
d’entrevista, declaracions, etc.
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