TiraVoL
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Tots dos, entregats en una acrobàcia inèdita, desafiant la frontera
entre perxa xinesa, fil i acro-dansa. Un espectacle ple de poesia i
humor, que ens transporta cap un univers aeri on les arts del circ,
la dansa i la música conformen una cadènciadolça i temerària.

Al centre de l’espectacle, un tercer personatge, una
estructura en forma de prisma triangular, element
sonor no identificat

Els personatges es perden dins d’aquest laberint de ferros,
balancejant-se, vacil•lant, giravoltant.
TiraVoL és el relat d’un viatge, d’una trobada. Un diàleg entre
dues cultures, entre cara nord i cara sud d’una mateixa muntanya.
Una oda a la diversitat, un crit de festa, una història entre il•lusions
i realitats, on el cos i l’ànima juguen els rols principals.
				

Agnès et David

Co-producció :

La Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon
Espace Culturel des Corbières - CCRLC&M

AMB EL SUPORT DE :

Ville de Carcassonne
Conseil Général de l’Aude
Conseil régional de Languedoc-Roussillon
Direction Générale de la Création Artistique du Ministère de la Culture et de la Communication

Equip de creació
Direcció i interpretació :
Amb la mirada còmplice de :
Creació musical :
Regidoria i sonorització de la estructura :
Disseny il•luminació :
Vestuaris :
Tuba i bateria :
Constructor de la estructura :
Distribució i comunicació :
Administració :
Fotografia i grafisme :

RESIDÈNCIES DE CREACIó :

Agnès Fustagueras i Puig et David Soubies
Bet Garrell et Marcel Escolano, Cie Los Galindos
David Soubies
Jérémie Guerin
« PP » Patrick Ponchant
Aurèlie Jacob
Yohan Scheidt
Romain Giard
Émilie Dubois
Emeline Févotte
Yahnn Owen
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La Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon
Espace Culturel des Corbières - CCRLC&M
Association le CRABB - Centre culturel de Biscarrosse
Association 11bouge - Salle le Chapeau Rouge
Association La Caze aux Sottises
La Fabrique des Arts – Carcassonne Agglo
Central del Circ de Barcelona
L’espectacle versió sala entra amb el dispositiu de « Régionales » programat,
organitzat i cofinançat per la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon
i amb l’ajuda convencional per Réseau en Scène Languedoc-Roussillon.
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La companyia
Daraomaï

Recorregut artístic

U

Agnès Fustagueras i Puig
Disciplina : Àgil de mà a mà, acròbata de terra i
perxa xinesa.

Un cop finalitzats els estudis a l’Académie
Fratellini, Agnès Fustagueras i Puig et Martí
Soler Gimbernat, decideixen crear la seva
pròpia companyia. Daraomaï, neix amb el
desig d’expressar-se a través de l’acrobàcia, a
través d’un propòsit narratiu i amb la voluntat
de fer-lo arribar a un gran públic.
Amb un peu a Carcassonne i l’altre a la seva
Catalunya natal, Daraomaï escenifica el seu
primer espectacle “1, 2, 3 Poma” als dos
costats del Pirineu. Aquest duo de mà a mà,
acompanyat pel ballarí Joan Català i amb la
música de David Soubies, s’ha representat
més de 120 vegades.
Amb ganes d’ampliar diferents vessants
artístics, Agnès i Martí decideixen
redescobrir-se individualment amb dues
noves creacions.
En 2012 Agnès estrena L’Instant K amb
en David Soubies. Gregory Feurté els
acompanya, creant un trio d’acro-dansa
i perxa xinesa. Junts intentaran prendre
l’instant amagat al cor del temps.
D’altra banda, Martí funda “Daraomai-Zuid”,
companyia fincada a Catalunya, i crea ValsBlessé(E).
Avui, Daraomaï continua el seu camí artístic
en la modalitat de duo. Amb l’espectacle
TiraVoL Agnès i David exploren una
estructura original de circ.

S’afecciona a l’art del circ al 2000. Desprès d’estudiar
a l’escola de circ Rogelio Rivel de Barcelona,
continua els seus estudis a l’escola Nationale du
cirque Academie Fratellini, a París, on comença
l’especialització a la disciplina del mà a mà
conjuntament amb en Martí.
Ha treballat com a intèrpret a diferents companyies
de teatre i circ (Factorek, Cie Yorick, Transsexpress
i Circ Cric). Al 2007, en Martí i l’Agnès decideixen
fundar la seva pròpia companyia, Daraomai. Dos anys
més tard realitzen la seva primera creació, 1,2,3 poma.
El 2012 decideix crear, conjuntament amb en Greg i
en David, un nou espectacle anomenat L’instant K.
Actualment acompanyada d’en David, realitza la seva
tercera creació: TiraVoL.

David Soubies

Disciplina : Acròbata de terra, perxa xinesa i
compositor musical.
El David es forma a l’escola de circ de Chambery.
Comença la seva experiència laboral amb la companyia
itinerant Les Oiseaux Fous. Seguidament treballa com
acròbata en creacions com Le metamorfosis i Diabulus
i música de la cia. Les Colporteurs, Fattore K i Terrain
Vague de la cia. Kafig.
Des del 2008 treballa amb la cia. Hors Pistes, amb
diverses creacions com Coma idílic, L´Orage et le cerf
volant i Nom de code: temps libre. Al 2009 realitza
la creació musical d’ 1,2,3 poma. El 2012 decideix
incorporar-se a la companyia Daraomai per dirigir
i crear el seu primer espectacle L’instant K. Avui, es
llença amb una nova creació: TiraVoL.

Amb la combinació de la
perxa xinesa, la barra fixa, fil
i l’acrobàcia, la barreja de disciplines
s’accentua una vegada més.

N° LICENCE 2-1053162 3-1053163
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carrer / Sala

Condicions generals
Durada :
55 min a la sala
40 min al carrer
40 min per les sessions escolars
Espectacle per a tots els públics,
entre 100 i 500 persones.
Espai pla i horitzontal de 9m x 9m
(pendent màxim del 2%).
4 persones amb gira, allotjament i restauració.
Transport des de Carcassonne.

Per més informacions, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Contactes
Agnès Fustagueras
+33 613 60 48 87
ciedaraomai@gmail.com
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www.daraomai.com

Photo / Graphisme : yahnn-owen.com

www.daraomai.com

