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ESPECTACLES PREMIATS 2016

   millor espectacle de circ carpa o sala

  Bèsties de Baró d’Evel Cirk 
Per l’acurada posada en escena, pel talent individual de tots els seus 
artistes i per la fusió reeixida de llenguatges. I també per haver aconse-
guit un univers únic, pel treball de simplificació, per la reivindicació de la 
carpa com a espai escènic i per la integració d’animals a l’espectacle.

   millor espectacle de circ de carrer

  Nàufrags de La Industrial Teatrera 
Perquè recull l’essència dels espectacles de carrer i construeix un espai 
molt especial i acollidor que enlaira la comunicació amb el públic. I també 
per la dramatúrgia, per una bona direcció, per l’excel·lent treball dels seus 
dos protagonistes i per oferir-nos una versió moderna dels pallassos.

   millor número de circ

  Anton i Polina de La Fem Fatal 
Per la plasticitat i els moviments dels cossos, totalment integrats al 
número; però sobretot per la seva depurada tècnica que executen amb 
una gran precisió, força i rapidesa sobre el trapezi.

   millor companyia o artista emergent

  Jessica Martín 
Per la seva presència a l’escena, per l’energia que desprèn, per la seva 
bogeria i per la seva imparable comicitat.

   iniciativa per a la projecció del circ

  Manel Sala “Ulls” 
Per la seva trajectòria, per la qualitat de les seves fotografies, per 
haver-se volgut acostar a tots els llenguatges del circ, des del més con-
temporani fins al més clàssic, i per la voluntat constant de divulgar la 
imatge del circ per tots els racons.

   premi zirkòlika especial

  inTarsi de la companyia de circ eia 
Per haver aconseguit un espectacle per a tot tipus de públic, però 
també pel seu llarg procés de creació, per les bones coreografies, 
pel ritme incansable, per la dificultat tècnica i per la teatralització de 
l’acrobàcia.

   premi zirkòlika de votació popular

  Vincles de Circ Bover 
Circ Bover és una companyia de circ fundada l’any 2005 que l’any pas-
sat va celebrar la seva primera dècada amb aquest espectacle premiat 
ara pels espectadors, aficionats i professionals del circ amb el seu vot. 
Un espectacle d’acrobàcies, malabars, perxa xinesa i equilibris amb 
unes senzilles canyes de bambú.

   gran premi bbva zirkòlika

  Rhümia de Rhum i Cia 
Per la seva capacitat de comunicar, pels seus diàlegs, per les ganes de 
treballar i ‘trabajar’ que tenen, per les seves noves entrades, perquè sa-
ben fer riure i perquè continuen reivindicant la figura del pallasso clàssic.

 @zirkolikaTV   |   #PremisZirkolika   #NitdeCirc@zirkolika  @zirkolika  @zirkolika  @zirkolikaCAT


