
PRESENTACIÓ

Des de temps immemorials la Lluna, i els seus probables habitants , han estat eix de les

més variades fantasies humanes . En aquest espectacle , Els joglars lunars es recreen en

el seu imaginari per explicar-nos una història visual que encén la curiositat i la capacitat

per sorprendre'ns .

SINOPSIS

La “Esfera Lunar” inicia l'espectacle itinerant dins d'una atmosfera sorprenent. Els

personatges Moonlight, joglars elegants, i alhora absurds, transiten el cercaviles

interactuant i generant accions teatrals directes amb el públic, deixant en el lloc

deixants del seu particular univers teatral, sonor i visual.

Quan arriben a l'espai escènic, Juglo presenta a la seva tripulació donant lloc a l'inici

de l'espectacle. INGRAVITO: nombre coreogràfic d'acrobàcies i equilibris en xanques.

ESTEL·LARS: Salts acrobàtics amb xanques pneumàtiques. LED MOONLIGHT: xou de

manipulació d'objectes de llum. PYROSTAR: *performance d'il·luminació nocturna

amb pirotècnia de foc fred.

Moonlight Jugglers



LINKS VIDEOS PROMOCIONALS

- Trailer Moonlight 2019

- Teaser Moonlight 2019

- Espectáculo itinerante

- Espectáculo Circo Raluy

Video Espectacle complet disponible

GALERIA I PREMSA

https://vimeo.com/330183035
https://vimeo.com/386184729
https://vimeo.com/119836745
https://vimeo.com/118109345




CONTACTE

info@todozancos.com

Companya Todozancos

@todozancos

645 50 67 10 (Matías) 
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Espai escènic: 

- Carrer / Espais de representació a l'aire lliure

- Carpa i/o Sala: dimensions mínimes requerides 

Llarg: 6m. Fons: 5 m. Altura: 4 m. 

Dimensions Carro Lunar: 3mts Llarg x 2,5mts ample  x 3,5 mts alçada

Nombre d'actes i durada: 1-2 actes / 60 - 75 minuts.

Tipus de públic: tot públic.

Idioma: universal (espectacle visual - gestual).

Muntatge / Desmuntatge: 2 hores /1,5 hores 

Equip artístic: 3 a 5 actors

So: 

- Autònom amb carro musical per a realitzar la representació en format itinerant.  Requeriments : 

- Connexió elèctrica 220V en espai escènic on es representa l'espectacle.

- Espai per muntatge i desmuntatge de l’estructura. 

- Pàrquing Furgoneta

- Camerino


