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Dossier artístic provisional 

Amer i Àfrica circ cia.  

  

ENVÀ un univers particular de palla ple d’acció, subtilesa i tocs d’humor 
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SINOPSI 

Entre 250kg de palla i 125kg de massa 
humana, dues persones divaguen a través 
del moviment, els equilibris, l'humor i la 
composició de l'espai, sobre les peculiaritats 
de les  relacions humanes. 

Un envà és una paret prima que es 
construeix per separar espais. 

Les persones sovint construïm parets 
mentals que ens protegeixen d’un suposat 
perill emocional respecte els altres, ens 
passem la vida buscant la manera 
d’alliberar-nos  i l’únic que cal és tirar a terra 
l’envà que ens impedeix sentir plenament i 
comunicar-nos sense barreres. 
Simbòlicament reflectim la estupidesa de la 
naturalesa humana i totes aquelles accions 
que fem en va per tal de trobar-nos amb 
l’altre. 

Tot això a partir del moviment i la tècnica de 
mans a mans treballada des de la integració 
de les figures en el context, unint l’acrobàcia 
amb la història, humor i intensitat, emoció, 
innovació i bellesa. 

FITXA ARTÍSTICA 

Idea original   Amer i Àfrica 

Intèrprets   Amer i Àfrica 

Acompanyament escènic  Jorge Albuerne   

Mirada externa   Karl Stets 

Il·luminació   Ivan Tomasevic 

Música  Karl Stets 

Vestuaris  (a concretar) 

Coproducció   De Mar a Mar – Pirineus de 
circ (POCTEFA) 

 

CARACTERÍSTIQUES 

Durada: 40-50min 

Tipus de púbic: Tots els públics, a partir de 2 
anys. 

Tipus d’ espai: exterior i interior  

Gènere: circ 

Disciplines de circ: Mans a mans 

Altres tècniques: Moviment, teatre de gest. 

Escenografia: bales de palla i mobiliari urbà 
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FITXA TÈCNICA EXTERIOR 

Espai escènic: 8x8m sense inclinació i llis. Alçada mínima  6m 

Temps de muntatge: 1 hora      

Temps de desmuntatge: 1h 30min 

- Es necessita una paret a prop (pot ser darrere, al costat o davant de 
l’escena) sobre la qual fer-hi acrobàcies. Si hi ha balcons, pals de llum o 
mobiliari urbà a prop és ideal.  

- Preferible un espai arrecerat (que no pas al mig d’una plaça.) 
- Bosses d’escombraires industrials. 
- 2 escombres o mopa i recollidor. Aspirador opcional. 
- Equip de so i cable amb entrada a mini jack. 
- 1 persona que tiri la música  
- Dutxa i vestuaris. 
- Aigua 

IMPORTAT Tenir en compte que la palla pot provocar una reacció al·lèrgica en 
aquelles persones amb sensibilitat. Recomanem informar-ne en la comunicació de les 
actuacions  (ja sigui a nivell visual com escrit). 
 

Contacte: +34 666720329 Amer 
 

FITXA TÈCNICA INTERIOR o SALA 

Espai escènic: 8x8m sense inclinació i llis. Alçada mínima  6m 

HORARIS 

- Temps de muntatge: 3 hores (1,5h per llums i 1,5h muntatge i escalfament) 
- Temps de desmuntatge: 2h 

 
- Es necessita una paret a prop (pot ser darrere, al costat o davant de 

l’escena) la qual podem trepitjar i saltar-hi. 
- Cortinatge recollit, sense cametes ni teló de fons per fer visible la paret 

esmentada. 
- Bosses d’escombraires industrials. 
- 2 escombres o mopa i recollidor. Aspirador opcional  
- Equip de so i cable amb entrada a mini jack. 
- Tècnic de sala 
- Dutxa i vestuaris 
- Aigua 

Plànol de llums: en construcció 

IMPORTAT Tenir en compte que la palla pot provocar una reacció al·lèrgica en 
aquelles persones amb sensibilitat. Recomanem informar-ne en la comunicació de les 
actuacions  (ja sigui a nivell visual com escrit). 
 

Contacte: +34 666720329 Amer 
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TRAJECTÒRIA DE LA 
COMPANYIA 

Després de 5 anys d’entrenaments i la creació 
de tres peces curtes de circ, Amer i Àfrica 
presentem el resultat de la nostra nova i més 
gran aventura, la creació d’un espectacle de 
40-50 minuts de carrer en el que es reflecteix 
tot allò après i per aprendre de la nostra 
relació com a àgil i portor i els nostres neguits 
artístics. 

Ens trobem en un gran moment de definició 
de la nostre manera de entendre el circ. Amb 
la  peça Bunkai (estrenada al Trapezi de Reus 
2015) vam començar a trobar el nostre estil, 
que ha resultat ser dinàmic, original i amb tocs 
d’humor. En aquest punt tant la tècnica com 
la investigació que hem fet fins ara demanen 
una peça més llarga. Per això a ENVÀ posem 
en pràctica moltes idees que hem tingut 
durant aquests anys. 

El fet de treballar durant dues temporades 
d’estiu per la companyia Nofitstate Circus –
companyia pionera en el circ contemporani 
del Regne Unit fundada fa més de 30 anys-  
ens ha fet veure altres maneres de funcionar, 
crear, treballar i d’entendre el circ, 
despertant-nos les ganes de tenir un projecte 
propi. Poder decidir tots els ets i uts de la 
nostra creació ens ha motivat i empès 
enèrgicament cap a quest nou i primer 
espectacle de la companyia. 
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EQUIP ARTÍTSTIC 

Amer Kabbani Fernandez 

Amer Kabbani és portor des del primer moment que 
descobreix el circ. Es forma a l'escola de circ Rogelio 
Rivel fent cursos regulars i més endavant amb 
diversos professors de l'especialitat de mà a mà. 
S'especialitza en roda alemanya i malabars de rebot a 
més estudia tres anys de Clown i dos de teatre 
improvisat a l'escola de teatre Factoria Di-Mô. Forma 
part de la companyia de circ Bauala,  la Mains'Affaire i 
és cofundador de la companyia de teatre improvisat 
“Impro con Limón” amb la que actua regularment en diversos locals i teatres de Catalunya. 
Actualment forma part de la companyia Nofitstate Cirus (Regne Unit) dins l’espectacle Block. 

 

Àfrica Llorens Valls 

Àfrica Llorens ve del món de la competició esportiva a través 
del Karate. S’introdueix al circ arrel de la participació en un 
grup d’ Acrosport a l’INEFC de Barcelona, universitat on 
estudia durant 4 anys, participant en gimnastrades europees i 
actuacions locals. Al 2010 assisteix a un stage intensiu de circ a 
l’escola Balthazar a Montpellier, es forma en verticals en 
cursos de La Central del Circ i en equilibri acrobàtic mà a mà 
com a àgil amb diversos professors. La seva formació no 
s’atura i explora la dansa contemporània amb Aina de Gispert, 

així com també altres tècniques de circ. Ha actuat al 19è Circ d'Hivern de l'ateneu 9Barris de 
Barcelona en l'espectacle FIRA Fenòmens Inversemblants Rescatats de l’Anonimat amb el 
Colectivo Tierra.  Actualment forma part de la companyia Nofitstate Cirus (Regne Unit) dins 
l’espectacle Block. 

 

Karl Stets, mirada externa i música 

És d’origen danès. Va començar la seva carrera artística al 
1992. Ha treballat, entre d’altres projectes amb Cirkus 
Cirkör, del qual va formar part durant molt de temps a 
Suècia i amb Kitt Johonson X-Act a Dinamarca. 

Al 2002, es va instal·lar a Barcelona on segueix vivint. 
Col·labora amb Leandre Ribera en l’ espectacle Rodó. Premi 
nacional de circ de Catalunya 2006. En paral·lel, funda la 
seva pròpia companyia Lice DeLuxe amb la que recorre tota 
Europa. Al 2008, estrena Cuerdo, el seu primer espectacle 
en solitari. Amb aquest gira intensament els darrers anys. Al 
2009, va crear l’espectacle Plecs amb Manolo Alcantara, Claudio inferno i Xabi Eliçagaray. Al 
2014 dirigeix i interpreta Disparate, Cacophonic Pictures Orkestar. També ha tocat la tuba i la 
trompeta amb Les bandes Gadjo i Always Drinking Marching Band i ocasionalment com a 
músic en diferents cabarets.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwizh7HSucLQAhXHAxoKHaNJD7gQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=9fQ_IfofAfc&psig=AFQjCNHGy-arIFGbRwsg0D_6M8UCKtKeqg&ust=1480113161305486
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwizh7HSucLQAhXHAxoKHaNJD7gQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=9fQ_IfofAfc&psig=AFQjCNHGy-arIFGbRwsg0D_6M8UCKtKeqg&ust=1480113161305486
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Jorge Albuerne, acompanyament escènic 

Vinculat al circ i al carrer des de fa gairebé dues  
dècades… va trobar en la verticalitat de la perxa 
xinesa una connexió entre el moviment, la plàstica i l’ 
acrobàcia. 

Docent i creador escènic reparteix actualment la seva 
labor i el seu corn entre Espanya, Argentina i Mèxic. 

Entre el 2011 i 12 crea NOMARRAMON el qual gira per 
Espanya, Argentina i Mèxic. 

Actualment forma part de la Cia. Vaques juntament amb 
Jose Luis Redondo gràcies a diverses trobades 
escèniques (Fira de Circ de La Bisbal, Cabaret Golfo, Circ de l’Any a Terrassa) i l’amistat de fa 
molts anys quasi sempre al voltant del circ. 

  

Ivan Tomasevic il·luminació 

D’origen xilè resident a Barcelona amb experiència com a 
il·luminador en teatre, dansa i circ des del 2001.  

A Europa destaca per treballar de regidor general i disseny d’ 
il·luminació per l’espectacle “Cuerdo” de Karl Stets. Fa el disseny 
d’ il·luminació i mirada externa per “Disparate” coproducció del 
Festival Grec i  La Central del circ, que es crea durant el 2014. 
Disseny d’ il·luminació per “Um belo día” de la cia Dulce Duca, 
estrenada al  desembre 2015. Disseny d’ il·luminació i mirada 

externa per “Cirkus. The greatest &amp; 2nd smallest cricus in the world” de la cia Brunette 
bros entre Itàlia, Dinamarca i Catalunya. Disseny d’il·luminació de l’espectacle “Canards” de la 
companyia italiana Sugar estrenada al desembre 2016. Actualment treballa com a il·luminador 
de l’espectacle “Rudo” a la cia Manolo Alcantara , a “Cuerdo” amb Cia Sr Stets i a “ Canards” 
Cía Sugar i al  “Peep Show” Naked Puppets on actua, fa  manipulació de títelles, disseny 
d’il·luminació, escenografia i música. 

Vestuari: A concretar 

  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLqbXkuMLQAhWB2BoKHX1aDfIQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=S8wSkYiR68Q&psig=AFQjCNGxjSqrUbDcc4tTBSmOcfzAKsKn1w&ust=1480112903067610
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLqbXkuMLQAhWB2BoKHX1aDfIQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=S8wSkYiR68Q&psig=AFQjCNGxjSqrUbDcc4tTBSmOcfzAKsKn1w&ust=1480112903067610
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

 

 

 

 

 

 

CONTACTE 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ameriafricacirc/  

 

www.amerafricacirc.com 

amerafricacirc@gmail.com 

 

+34 636231280 Àfrica  

+34 666720329 Amer (tècnic) 
 

Contractació:    

 

Alina Ventura 

+34 - 652 356 493 

info@lamaleta.cat 

 

https://www.facebook.com/ameriafricacirc/
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