PROGRAMA D'UN DIA AL CIRC A LES FEIXES

FESTIUS

•

10.30 h - 11.00 h. Arribada al Circ.

•

11.00 h - 11.30 h. El Circ està muntat dalt d'un turonet en una gran esplanada, quan s'hi arriba
es pot fer un cafè o descansar a la zona de pícnic (hi ha un empedrat amb ombra, fonts amb
aigua potable, wc).

•

11.30 h.- 13.00 h.Comença el TALLER DE CIRC - espectacle de participació per a tota la
família - on el color i el moviment en són els protagonistes.
Es tracta del muntatge d’un trapezi i d’una maroma, i la col.locació en diferents llocs de la
carpa del material de circ, perquè tots els assistents en puguin fer ús a les seves
conveniències; per ensenyar i ajudar en els casos que faci falta es disposa de monitors.
Trapezi, maroma, xanques de mà, de peu, hola-hops gegants, rodets d'equilibris, monocicles i
rodetes, malabars de tot tipus (diàbolos, bitlles, plats xinesos, pals de l'infern, catifes
voladores...), salta-brinques, mini-tramps...

•

13.00 h. - 13.20 h. Una estona per recuperar forces.

•

13.20 h. - 14.00 h. Tornem a entrar a la carpa aquesta vegada a fer d'espectadors, doncs
comença l'espectacle: TASTACIRC
Tastacirc, el pallasso, malabarista, equilibrista, rei de la pista... acompanyat de l'entremaliat
mosso de pista combinaran diferents tècniques cirquenses amb l'humor característic d'una
tarda de circ i la participació directa d'alguns voluntaris del públic.

•

14.00 h. Hora d'anar a dinar.

•

16.30 h. El “Circ a les Feixes” tanca les seves portes... y fins un altre!!

PREU:
Adults: 9,00 Euros
Nens/es a partir de 3 anys: 9,00 Euros
Per reserves trucar al Telèf. 93 809 00 81 ó enviar e-mail a info@totcirc.com

El dia al Circ a les Feixes ha arribat al seu final....
però si us ho heu passat d'allò més bé
us hi esperem l'any que bé !!!.
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