CIRCO
4

Charlatana.org

Peter Punk
Punkdemia
Peter Punk está de volta para converterse no Doutor Punkdemia. Presenta un
espectáculo viral no que, a través de 4 Fases, amosará a súa particular visión
da pandemia. Neste espectáculo adaptado á nova normalidade, veremos
como se viste un pallaso para protexerse da pandemia, malabares con
coronavirus e asistiremos a unha técnica nova para botar o virus do noso

corpo empregando globos de xeito sorprendente. Contaremos coa axuda de
Tranquilo, un vello amigo de Peter Punk sempre disposto a colaborar.
E para rematar daremos a volta á "curva" para descubrir a Vacina da Risa. E
subiremos na Corentrona, unha cadeira de rodas na que Peter Punk mostrará
as súas habilidades e baixará a rampa da desescalada para bater co muro dos
recortes. Conseguirá derrubalo?

Ficha artística

Elenco Isaac Rodríguez "Peter Punk’’
Nome do espectáculo PUNKDEMIA
Modalidade artística Circo, Malabares, Humor, Clown
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

VIDEO

Idioma Galego
Duración do espectáculo 50 min
Ubicación espazo interior ou exterior
DOSSIER

5

Charlatana.org

Peter Punk
Chungo que te Cagas
É o primeiro espectáculo co que Peter Punk comeza a súa andaina como
pallaso e no que se perfila a súa personalidade divertida e irreverente, que
fará as delicias de cativas, cativos e maiores; creando un universo propio no
que a liña de traballo é a diversión, o xogo e unha visión moi persoal do
mundo. Mostrará a súa destreza (ou non) con elementos que van aparecendo

da súa maleta: pelotas, un prato chinés, fachos de lume e o clásico tartazo
reinvetado ao máis puro estilo deste irreverente pallaso internacional. O seu
particular "Chungo que te cagas" é o "Máis difícil aínda!" do circo clásico. Este é
o seu espectáculo máis universal e todoterreo, perfecto para calquera tipo de
espazo e público.

Ficha artística

Elenco Isaac Rodríguez "Peter Punk’’
Nome do espectáculo CHUNGO QUE TE CAGAS
Modalidade artística Circo, Malabares, Humor, Clown
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

VIDEO

Idioma Galego

PREMIO do público
Mundoclown 2008

Duración do espectáculo 60 min

Vigo Galicia

Ubicación Espazo interior ou exterior
DOSSIER
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Peter Punk
Peor Imposible
Un novo unipersoal do recoñecido pallaso Peter Punk no que mantén a súa
esencia e o humor irreverente co que acadou o éxito. E onde dá mostra da súa
veteranía e madurez, tras máis dunha década de traxectoria profesional.
Peter Punk non contaba con que as cousas sempre poden ir a peor. Na súa nova
aventura, non lle queda outra que afrontar o seu fracaso. Pero está disposto a

todo pola risa do público.
Unha catedral de nove paraugas en equilibrio, o salto ao baleiro dun voluntario a
cegas, o perigoso Circuíto da Morte, e un evocador final que sorprenderá ás máis
cativas e cativos, e fará reflexionar ao público adulto.
Nesta ocasión veremos a un pallaso optimista, equilibrado e olímpico, que
buscará a complicidade do público para superar as dificultades que atopará en
cada rutina, como unha metáfora dos tempos que vivimos.

Ficha artística

Elenco Isaac Rodríguez "Peter Punk’’
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Nome do espectáculo Peor Imposible
Modalidade artística Circo, Malabares, Humor, Clown

VIDEO

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

Festiclown 2014

Idioma Galego

Rivas Vaciamadrid

Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

PREMIO do público

DOSSIER
Charlatana.org

Peter Punk
A chungatrona
Neste espectáculo Peter Punk crea un conxunto de rutinas que confirma a
súa intención de converterse nunha referencia do novo circo galego como
pallaso.
Neste espectáculo veremos unha aloucada entrada en escena coa Testarrosa,
o miniciclo de Peter Punk. A máxica desaparición dun globo no seu bandullo,

a destreza dunha voluntaria con tres aros e un vaciador de ideas.
E como colofón, un final único no mundo: A CHUNGATRONA!! Un aparello
pensado por un pallaso, que manterá ao público en tensión ata que... algún
incauto resulte totalmente mollado e coa cara cuberta de tarta. Todo isto para
desatar a risa, a diversión e a loucura do público: nenas, nenos e maiores.

Ficha artística

Elenco Isaac Rodríguez "Peter Punk’’
Nome do espectáculo A CHUNGATRONA
Modalidade artística Circo, Malabares, Humor, Clown
Público ao que vai dirixido Público infantil e familiar

VIDEO

Idioma Galego

PREMIO do público
Festiclown 2013

Duración do espectáculo 60 min

Rivas Vaciamadrid

Ubicación Espazo interior ou exterior
DOSSIER

8

Charlatana.org

Peter Punk

Peter Punk e o Neno Imperdible
Que lle acontece a un pallaso cando o seu ego supera o seu propio nariz?
Descúbreo neste trepidante espectáculo, no que Peter Punk e Brais das
Hortas comparten elenco por primeira vez. Un tendedeiro en equilibrio, un
salto ao baleiro en monociclo, unha voluntaria morta e resucitada en escena,
seis instrumentos interpretados ao vivo (guitarras: clásica, eléctrica e
portuguesa, acordeón e bucina) e ata Peter Punk se atreve coa harmónica!! E
como final: A Chungatrona: un artefacto único no mundo, pensado por un
pallaso. Estes son algúns dos elementos desta novidosa proposta teatral

dirixida polo recoñecido director arxentino Walter Velázquez e no que
participan Peter Punk e Brais das Hortas. Esta é unha obra que destaca polo
seu coidado guión, a elaboración e enxeño das rutinas, un grande traballo de
dirección e unha orixinal escenografía.

Ficha artística

Elenco Isaac Rodríguez "Peter Punk’’ e Brais das Hortas
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Nome do espectáculo Peter Punk e o Neno imperdible
Modalidade artística Circo, Música, Malabares, Humor, Clown

Público ao que vai dirixido Público infantil e familiar
Idioma Galego

Un músico e un artista de circo. Dous pallasos en constante
reconciliación entre eles, consigo mesmos e co mundo enteiro.

Un delirio nun monociclo pinchado. Diversión, música ao vivo e
momentos de tensión e risco. Un completo espectáculo para
desfrutar tanto na rúa coma no teatro.

Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

CIRKOMPACTO
Hell Brothers

Rejhuz e Clakghs Setén son o fillo e a filla de Satán. O seu pai, farto de
aguantar a estes dous completos inútiles malcriados e aspirando a ser
emérito por fin, decide botalos do inferno para que aprendan a gañarse o mal
por si mesmos.
Rejhuz, o maior dos dous, é un ególatra petulante que inventou un aparello
coa finalidade de conseguir almas e amosar ó seu pai que é un digno
herdeiro. Xunto a Clakghs, a súa irmá pequena, unha completa tarada que o
segue a todas partes, chegan á terra dispostos a dominar á humanidade,

pero... que é o que van atopar?
Certamente estes dous "pobres diaños" son tan malos como presumen?
A COMPAÑÍA
CIRKOMPACTO é a unión creativa de lván Casanova e Malala Ricoy.

Ficha artística

Elenco lván Casanova e Malala Ricoy
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Nome do espectáculo Hell Brothers
Modalidade artística Slapstick, Circo, Humor, Clown

Unha compañía de recente creación que, nacida baixo a premisa da
importancia que o circo e as artes escénicas tiveron e teñen na
educación social, pretende encher de contido os seus espectáculos.

Público ao que vai dirixido Todos os públicos
Idioma Galego ou Castelán
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

PAJARITO
ISOLADA

Isolada é a chegada dunha pallasa a unha illa onde sobrevivir é naufragar e o
fracaso, unha forma de existir. Unha historia contada a través dela, do seu
xeito de ver o mundo, dende a verdade e o xogo, dende a pureza do ser. Todo
cambia a cada instante, porque con todo se pode xogar no presente.
Unha aventura chea de ilusión, xogo, imaxes; onde se fala da soidade, da
ensoñación, das contradicións eternas do ser humano e da loucura. Unha illa
onde a risa e a poesía son o fío entrelazador de historias e onde se volta á
esencia do clown.

A COMPAÑÍA
Natalia Outeiro "Pajarito" é unha actriz, pallasa e directora de teatro
e circo con máis de 10 anos de experiencia sobre os escenarios e

Ficha artística

Elenco Natalia Outeiro “Pajarito”
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Nome do espectáculo ISOLADA
Modalidade artística Clown, Circo, Humor, Escapismo

unha ducia de espectáculos ás súas costas vencellados ás artes do
Circo. Foi unha das fundadoras de Pista Catro e traballou con
outras compañías galegas como Chévere, Panamesiana ou Voadora.

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 45 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

PAJARITO
A VIDA TOLA

Este espectáculo de clown e escapismo para todos os públicos achéganos ao
peculiar universo desta muller-nena que anda solta polas rúas, fai de cada
ocasión e espazo un novo motivo e lugar para o xogo. Pajarito interactúa co
público e cos transeúntes que paran a ver as tolerías que lles ofrece esta gran
pallasa.
Pajarito é a número un, e a número dous tamén.... é patrimonio da
humanidade, a oitava marabilla do mundo!!!

Con dous voluntarios, moitos xogos e un fermoso número de escapismo
percorreremos o proceso de liberación das súas ataduras, onde a pequena
remata libre coma o vento e con moitas ganas de... "coñecer mundo". Risos
garantidos.

Ficha artística

Natalia Outeiro "Pajarito" é unha actriz, pallasa e directora de teatro e
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Elenco Natalia Outeiro “Pajarito”

circo con máis de 10 anos de experiencia sobre os escenarios e unha

Nome do espectáculo A VIDA TOLA

ducia de espectáculos ás súas costas vencellados ás artes do Circo.

Modalidade artística Clown, Circo, Humor, Escapismo

Foi unha das fundadoras de Pista Catro e traballou con outras

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

compañías galegas como Chévere, Panamesiana ou Voadora.

Idioma Galego
Duración do espectáculo 45 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

ASACOCIRCO
Asacocirco Show

Este é un espectáculo que nace da tolemia e idiotez dos seus protagonistas:
Mirroska e Juanito, os dous clowns deste divertido mini circo. Da fusión destes
dous pallasos e do público, créase a maxia do teatro de rúa, son risas
aseguradas.
Os personaxes irrompen en escena alborotando coas súas ganas de
protagonismo, como a dun neno. A partir de aquí: unha presentación, un
número de maxia cómica, números de mazas, bólas e acrobacias mesturadas
con xogos participativos co público. Todo isto en clave de humor, que fará

pasar aos asistentes un intre divertido e sen desperdicio.
A COMPAÑÍA
Asacocirco ten máis de 10 anos de historia. Está formada por Miriam

Ficha artística

Crespo e Joao Alvim. Traballaron en moitas cidades e vilas de Galicia
Elenco Miriam Crespo e Joao Alvim

e o Estado e en diversos países. Son malabaristas, actriz e actor

Nome do espectáculo Asacocrico Show

cunha longa experiencia no mundo das artes escénicas. Destacan

Modalidade artística Circo, Lume, Malabares, Humor

pola súa presencia e sorprenden coa orixinalidade das grandes

Público ao que vai dirixido Todos os públicos

estructuras de lume que manipulan con destreza.

Idioma Galego ou Castelán
Duración do espectáculo 50 min
Ubicación Espazo exterior
VIDEO

13

DOSSIER
Charlatana.org

ASACOCIRCO
Circo de Lume

Un espectáculo de pura acción! O obxectivo é manter a atención ó 100% e
impresionar ó público. “Circo de Lume” é un espectáculo para todos os
públicos, ideal para a noite. Consta de emocionantes números, que mesturan
técnicas de danza con malabares, manipulación, pirofaxia, humor e relación
directa co público. O elenco está formado por Joao Alvim e Miriam Crespo,
malabaristas con máis de 13 anos de experiencia. Fan que este espectáculo
destaque por impresionantes efectos visuais dignificando o motivo dos actos
con lume.
A COMPAÑÍA
Asacocirco ten máis de 10 anos de historia. Está formada
por Miriam Crespo e Joao Alvim. Traballaron en moitas
cidades e vilas de Galicia e o Estado e en diversos países.

Ficha artística

Elenco Miriam Crespo e Joao Alvim
Nome do espectáculo Circo de Lume
Modalidade artística Circo, Lume, Malabares, Humor
Público ao que vai dirixido Todos os públicos

Son malabaristas, actriz e actor cunha longa experiencia
no mundo das artes escénicas. Destacan pola súa
presencia e sorprenden coa orixinalidade das grandes
estructuras de lume que manipulan con destreza.

Idioma Galego ou Castelán
Duración do espectáculo 45-50 min
Ubicación Espazo exterior (consultar para interior)
VIDEO

14

DOSSIER
Charlatana.org

Fredi
CIRCANELO

Circanelo é teatro xestual, danza e acrobacia. É espontaneidade, sorpresa e
diversión; entusiasmo, tenrura e enxeño. Un personaxe de múltiples recursos
que combina diferentes disciplinas tuteladas por un marcado rexistro
clownesco para crear unha historia absurda sobre un artista coa intención de
presentar o seu espectáculo.
O público acompañarao nesta viaxe por un mundo de emocións, xogo e
improvisación, atentas ós conflitos deste pallaso que non dubida en exporse,

en mostrarse para chegar a grandes e a nenas. Espectáculo versátil adaptable
a calquera espazo escénico: sala, rúa e café teatro.

A COMPAÑÍA

Ficha artística

Alfredo
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Pérez

Muíño

"Fredi"

estudou

Elenco Alfredo Pérez Muíño "Fredi”

Educación

Nome do espectáculo CIRCANELO

especializándose en Ximnasia Artística. Tras

Modalidade artística Teatro xestual, Danza, Acrobacia, Clown

quince meses de estudios en Madrid (Escola

Público ao que vai dirixido Familiar

de Circo Carampa), viaxou por diferentes

Idioma Galego

países (Brasil, Cuba, Arxentina) para continuar

Duración do espectáculo 45 min

a súa formación como especialista en técnicas

Ubicación Espazo interior ou exterior

circenses.

Física

(INEF

Galicia),

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Antón Coucheiro
CIGÂNÍ

Un coche escangallado con música balcánica a todo volume, botando fume
polos catro costados. Disparos ó aire. Gritos de euforia. Xa está aquí!!
Un espectáculo inspirado nos personaxes e na estética dos filmes de Emir
Kusturika. O delicado tema da inmigración e da delincuencia tratado con todo
o descaro deste pallaso, rachando tabús e implicando á xente no universo
delirante deste entrañable buscavidas balcánico. Chega sen papeis,
infrinxindo tódalas leis, alterando a orde pública, transgredindo as normas de
conduta. Aínda así, a xente rirá e chorará con el, porque ó fin e ó cabo,
todos levamos un neno revoltoso dentro con ganas de xogar.

Ficha artística

Elenco Antón Coucheiro “COU”
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Nome do espectáculo CIGÂNÍ
Modalidade artística Clown, Humor, Teatro de rúa

Público ao que vai dirixido Familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 50 min
Ubicación Espazo exterior (adaptable a interior)

A COMPAÑÍA
A música en directo e a participación do
público son os dous compoñentes esenciais
deste espectáculo de rúa, que se nutre do
clown, da improvisación, dos número cómicos
con

voluntarias

e

do

que

acontece

espontaneamente en cada función.
VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Antón Coucheiro
Sonámbulo

SONÁMBULO é un show de rúa a bordo dunha cama, unha comedia absurda
sen palabras, unha viaxe imaxinaria ao farwest, o soño dun bufón que non
consegue durmir. Un pallaso insomne que conta ovellas, que non sabe
poñerlle a funda ao nórdico, que toca nanas con chocas e xoga con todo o
que pasa ao seu redor. Pero quen está esperto, quen dorme e quen soña?
SONÁMBULO é o novo espectáculo de rúa do polifacético clown Antón
Coucheiro, no que a comedia física, o humor sen palabras, a improvisación, os

efectos visuais e a participación do público resultan fundamentais.

Ficha artística

Elenco Antón Coucheiro “COU”
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Nome do espectáculo Sonámbulo
Modalidade artística Clown, Humor, Teatro de rúa, Xestual

Público ao que vai dirixido Todos os públicois
Idioma Galego
Duración do espectáculo 50 min
Ubicación Espazo exterior (adaptable a interior)

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Duende Circo
PALLASO TOTAL

Duende Circo é a creación de Víctor Cantero, un ser adicado a revolucionar e
a sorprender, en calquera momento e lugar. Un artista multidisciplinar,
apaixonado da vida!
Habilidades e fracasos para tódolos públicos. Humor, malabares, música e
maxia, son algúns dos ingredientes deste explosivo cóctel.
Dende 2009 ata hoxe realiza diferentes espectáculos, unipersonais ou
acompañado de outros artistas.
Traballa en diversos espazos e programacións culturais como festivais,
escolas, salas, prazas...

Ficha artística

A COMPAÑÍA
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Elenco Víctor Cantero

Víctor Cantero “Duende Circo” ten participado

Nome do espectáculo PALLASO TOTAL

en festivais como Pardiñas (Lugo), Millo Verde

Modalidade artística Clown, Malabares, Maxia, Música

(Pontevedra), Vibra Balboa (León), Ponte Louco

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

(Ourense), Noite da Lúa Meiga (Pontevedra),
Encontro

Retruke

Internacional

(A

Coruña),

de

As

Malabaristas

San

Lucas

O

de

Mondoñedo (Lugo), Encontro de malabares de
Pradoluengo

(Burgos),

FIC

Gáldar

Canaria), Habitúa-te (Portugal), etc.

(Gran

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Peter Punk
Olimpíadas Pallasas

Son unha serie de actividades que integran probas deportivas, dinámicas
de grupo, xogos teatrais e de clown, e xogos tradicionais.
Van dirixidas a un público familiar. Nenas, nenos, adolescentes e público adulto.
Peter Punk Pallaso será o mestre de cerimonias. O árbitro que coordinará e
dirixirá as probas e actividades, arbitrariamente, seguindo un código moi pallaso,
presente no Xuramento Pallasolímpico.
As Olimpíadas Pallasas pasarán olimpicamente da competitividade chunga. A

única competición será a de cadaquén consigo mesma.
O máis importante é XOGAR facendo o pallaso, incentivar a actividade física, a

Ficha artística

creatividade, a perspectiva construtiva do ridículo e o fracaso, a importancia do
Elenco Isaac Rodríguez “Peter Punk”

xogo e a desinhibición. Así como a cooperación en grupo, as relacións sociais e a

Nome da actividade Olimpíadas Pallasas

empatía.

Modalidade artística Xogos colaboraticvos, Probas deportivas,

Dinámicas de grupo

En resumo, a finalidade é desfrutar en familia, con amigas e amigos, coñecerse e

Público ao que vai dirixido Infantil, adulto e familiar

relacionarse con outras persoas a través do xogo.

Idioma Galego
Duración do espectáculo 2 – 3 horas (a consultar)
Ubicación Preferiblemente exterior (consultar para interior)
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VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

