
 
 

La Troupe Kevin Richter guanya l’edició especial del 
Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona 

 
 

Aquesta nit ha finalitzat l’última edició després d’acollir 10.345 espectadors al llarg dels 5 
dies que ha durat el festival 

 
El certamen va ser el darrer del seu gènere a celebrar-se al món abans de la pandèmia i ha 

estat el primer post COVID 
 

Aquesta nit, coincidint amb la Gala d’Or, s’ha efectuat l’entrega dels premis concedits pels 
membres del Jurat Oficial i de la Imatge. Igualment hi ha hagut el Premi del Públic a través 

d’una votació popular i premis especials de diferents empreses internacionals 
 

El premi del públic se l’ha endut Duo Vitalys, el de la imatge el Duo Ebeneezer i el premi 
especial del jurat la Troupe Danguir & Jessé Brandao i Valentin Chetverkin 

 
Després de la seva cancel·lació el passat mes de febrer, amb el trasllat excepcional al pavelló 
de Fontajau, l’organització va posar a la venda seguint els criteris del Procicat 1.000 entrades 

en cadascuna de les 11 representacions 
 
 

Girona, 28 de juny de 2021 · La Troupe Kevin Richter amb el número de salts a la bàscula 
(Hongria) ha estat la guanyadora de l’Elefant d’Or d’aquesta edició especial del Festival 
Internacional del Circ de Girona. La nova edició, marcada per la pandèmia, ha acollit atraccions 
premiades en altres festivals de l’estranger i s’ha celebrat del 24 al 28 de juny de forma 
excepcional al Pavelló de Fontajau de Girona.  

 
Per altra banda, els premis del Públic i del Jurat de la Imatge han distingit respectivament als  
números de mà a mà del Duo Vitalys (Perú) i el Duo Ebeneezer (Cuba). Pel que fa als premis 
especials del Jurat han guardonat a la Troupe Danguir & Jessé Brandao amb la doble roda de 
la mort (Marroc i Brasil) i als equilibris de Valentin Chetverkin (Rússia).  

 
L’organització fa una valoració molt positiva en els 3 principals aspectes del Festival: 

- A nivell organitzatiu s’han pogut presentar els 49 artistes de 15 països amb les seves 
18 atraccions malgrat la complexitat dels viatges de l’estranger afegint-hi les proves 
d’antígens o PCR segons la destinació. No hi ha hagut cap contagi entre artistes i 
personal en tot el transcurs de l’esdeveniment on han participat més de 100 persones 
entre artistes, tècnics i personal administratiu. 

- A nivell artístic amb el públic dempeus al final de cadascuna de les 11 representacions, 
sense excepció, i un planter de grans atraccions. Enguany el Festival va convidar 



atraccions premiades en altres festivals de circ de l’estranger, els mateixos que no van 
poder celebrar la seva darrera edició per culpa de la pandèmia. 
 

- A nivell de notorietat i visibilitat internacional pel fet d’haver estat la primera gran cita 
relacionada amb les arts circense al món després de la pandèmia. 

 
Atraccions participants a la Gala d’Or per ordre d’actuació 

Troupe Danguir & Jessé Brandao · Doble roda de la mort · Marroc & Brasil 
 Valentin Chetverkin · Equilibris · Rússia  

Thu Hien · Funambulisme · Vietnam 
Our Story · Màstil · Rússia & Moldàvia 

César Dias · Comicitat · Portugal 
Duo Ebeneezer · Mà a mà · Cuba 

Duo Jaster · Llançadors de ganivets · Itàlia 
Duo Stauberti · Perxa · República Txeca 

Matute · Comicitat · Xile 
Golden Dream · Teles aèries · Itàlia & Espanya 

Aleksandr Batuev · Contorsió · Rússia 
Duo Vitalys · Mà a mà · Perú 

Troupe Kevin Richter · Bàscula · Hongria, Moldàvia, Ucraïna & Romania 
  
A la cloenda de la Gala els premis entregats han estat per:  
 

Elefant d’Or 
Troupe Kevin Richter · Bàscula · Hongria, Moldàvia, Ucraïna & Romania 

 
Elefants de Plata 

Duo Ebeneezer · Mà a mà · Cuba 
Duo Stauberti · Perxa · República Txeca 

 
Elefants de Bronze 

César Dias · Comicitat · Portugal 
Golden Dream · Teles aèries · Itàlia & Espanya  

Aleksandr Batuev · Contorsió · Rússia 
 

Premis especials del Jurat 
Troupe Danguir & Jessé Brandao · Doble roda de la mort · Marroc & Brasil  

Valentin Chetverkin · Equilibris · Rússia 
 

Premi del Jurat de la Imatge 
Duo Ebeneezer · Mà a mà · Cuba 

 
Premi del Públic 

Duo Vitalys · Mà a mà · Perú 
  

Premis Especials 
Premi Club du Cirque de França: Duo Vitalys · Mà a mà · Perú 

Premi Circusland: Chernov Creation (Rússia) 
Premi Musée du Cirque Alain Frère: Troupe Danguir & Jessé Brandao · Doble roda de la mort · 

Marroc & Brasil  
Premi Brazil Jack Circus de Suècia: Joan Mompart i Genís Matabosch 



Premi music-hall Royal Palace de França Duo Ebeneezer · Mà a mà · Cuba 
Premi Circ històric Rosa Raluy: The Time Machine by Jimmy Saylon · Grans il·lusions · (Itàlia, 

Letònia & Ucraïna)  
 Premi Starlight Productions: César Dias · Comicitat · Portugal 

Premi Varieté Palazzo de Manheim: Duo Jasters · Llançament de ganivets · Itàlia 
Premi Grandezza Entertainment: Valentin Chetverkin · Equilibris · Rússia 

 
 
Més circ aquest estiu 
 
Enguany els amants del circ internacional i de qualitat no hauran d’esperar a la propera edició 
del Circ de Nadal o del Festival Internacional del Circ per veure una nova producció de la 
fundació, ja que aquest estiu Circus Arts Foundation impulsa Nits de Circ, un nou espectacle 
que es podrà veure a Roses i a Besalú.  
 
La producció, concebuda exclusivament pels capvespres d’estiu, comptarà amb les primeres 
figures dels grans circs europeus (aprofitant la seva pausa estival). L’escenari d’aquesta nova 
producció serà els Jardins del Molí de Besalú –de l’11 al 14 d’agost– i la Ciutadella de Roses –
del 17 al 22 d’agost–. Una de les singularitats de l’espectacle serà que es realitzarà a la pista 
d’un circ sense lona però amb graderia i orquestra.   
 
El Festival ha estat possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de 
Girona, la Generalitat de Catalunya, les empreses patrocinadores (els hotels B&B 2, IBIS i 
Peninsular, la Fundació Valvi, Espai Gironès i Chimelong Group de Xina) i els membres del Club 
de Mecenatge del certamen.  

 
MÉS INFORMACIÓ 

 

Sala de premsa [fotografies, documentació...] AQUÍ 

 

Vídeos dels artistes [Demanar a la responsable de premsa] 

 

Fotografies dels espectacles blau i vermell [AQUÍ] 

 
www.festivaldelcirc.com  

 

SERVEI DE PREMSA · FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC ELEFANT D’OR 

 

Comèdia. Comunicació & Mèdia 
www.comedia.cat 

 

Paula Pairó 
ppairocortada@gmail.com 

671 70 84 76 
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