circ, música, teatre, humor, poesia
nou!! només vist a frança
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Un viatge en el temps per a tots els públics
Cia. SolFaSirc i Cia. K’Bestan
Creació catalana-francesa amb el suport del
Govern de Nevers i la Regió de la Borgonya

Ó

Fitxa artística

Titol : FilObal
Companyies : Solfasirc i K’Bestan. Creació catalano-francesa
Creació i direcció : Céline Arblay, Anthony Plos i Biel Rosselló
INTÈRPRETS : Anthony Plos, Biel Rosselló i Céline Arblay,
Durada: 55 minuts
GÈNERE: Circ
Disciplines : acrobàcia, equilibris, malabars i manipulació
d’objectes, funambulisme, veu i guitarra.
Públic : Tots els públics. Recomanat + 4 anys.

~2~

SINOPSIS : Som als anys 1900, a la fàbrica FilObal, una empresa
familiar especialitzada en la creació de pilotes fetes de corda.
Marcello, Lunyo i Pia us obren les portes del seu taller per descobrirvos els secrets que s’hi amaguen.
Avui, com cada dia, caldrà enfilar, teixir, tallar, controlar, encapsar …
fins que l’inesperat es produeix…
EQUIP EN ESCENA : 3 artistes + 1 tècnic
AMB EL SUPORT DE : Departament de Nevers, Consell
Regional de la Borgonya amb el projecte « Les Arts Publics », Centre
Cultural Pays de Guiers de Chartreuse amb la programació
« temporada Nòmada » (Saison Nomade)
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Presentació
Imagineu,
Que som als anys 1900, a un petit taller de fabricació
de pilotes de corda : benvinguts a la fàbrica
« FilObal ».
Imagineu,
Que cada matí, els obrers reprenen les seves tasques
de treball : engegar màquines, enfilar, tallar,
controlar, empaquetar, … una feina ben manual
laboriosa i dura !
I aquest matí, volen compartir els seus coneixements i
obrir-nos les portes del seu taller.
Aquesta és la història de Marcello, Lunyo i Pia.
Marcello és el cap i qui dirigeix el seu petit equip.
Marca el ritme de la producció i controla amb gran
rigor. Lunyo és sobretot un sonmiador i ingenu, i tot
per a ell pot ser divertit. I finalment, Pila, una bonda
dona que cerca el seu lloc en un món masculí. Pia, és
inquieta, canta, balla i vol treure profit de cada instant
de la seva existència.
Però avui, res no sembla funcionar com
habitualment : entre fils tensats i boles de corda,
entre rodets i telers, els incidents se succeeixen i
caldràn reparacions imaginatives i acrobàtiques.
I amb l’inesperat, serà com els obrers de FilObal es
faran amb una nou procés de fabricació … quan la
corda esdevindrà elàstica… i quan la bola esdevindrà
pilota …

Benvinguts en aquest ambient de firaires on malabars, acrobàcies, humor i
poesia es troben i es barregen, igual que aquests obrers units al voltant del
seu descobriment revolucionari.
Un espectacle de circ i musica, poètic i multidisciplinar
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punt de partida
FilObal és un espectacle de circ acrobàtic, amb teatre i música, per a tots els públics.
Creat per gaudir de les arts en viu parteix d’una història on l’entorn, la fàbrica, i les seves
condicions marcàven unes tasques, una organització, unes relacions entre companys ben
diferents de les que avui els joves i infants s’imaginen en les feines on treballen els seus
pares. Un espectacle amb un tractament poètic i estètic que juga i mostra un entorn
laboral ben allunyat de l’actual que ens serveix per reflexionar.
Quin és el lloc que donem a les màquines en el nostra treball ? i a les nostres vides ?
En les fàbriques d’abans, les màquines imponents i majestuoses ocupàven una gran part
de l’espai i bona part de la feina de l’obrer, era observar-les i controlar-les gairebé
manualment, artesanalment, mostrant un gran respecte cap a elles.
Quins factors entren en joc en les relacions socials i culturals que mantenim amb els
nostres iguals ? Com condiciona el món laboral les relacions personals entre individus en
funció del seu estatus jeràrquic ? Es podien canviar aleshores ? i avui en dia ?
A l’empresa, som només el lloc que ocupem ? Com, tot i les nostres trajectòries i
experiències diferents, podem arribar a organitzar-nos junts per assolir objectius
comuns ? La referència reiterada al concepte « producció » pels obrers de « FilObal » és
l’objectiu a aconseguir, pero alhora és un joc teatral per mostrar.
Aquestes son algunes reflexions i posicionaments de partida en relació a les màquines i a
les persones que son presents i ens conviden al
pensament :
*El joc de la complicitat entre obrers: jocs a tres,
joc de mirades, d’apropament i allunyament.
*La necessitat vital d’evadir-se en el marc de
l’exigència laboral : seqüències de circ i musicals,
que fragmenten l’acció de « produir ».
« En definitiva només som les còpies d’una
mateixa cadena, la de vida que s’alimenta de les
nostres diferències per evitar descarrilar»
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2 companyies creen 1 espectacle
FilObal neix de la trobada el 2013 de les companyies Solfasirc i K’Bestan.

Un total de 3 artistes conformen l’espectacle, i cadascú ha aportat la seva trajectòria i
coneixements tècnics creant junst « FilObal » un espectacle de circ amb música, un joc
teatral amb multidisciplinarietat circense ( manipulació d’objectes, equilibris
acrobàcies, corda fluixa ). Una creació que vol parlar de la vida, del seu sentit, de la
part humana en el treball, aquest cas en una petita fàbrica, la « FilObal ».
Per crear aquesta aventura conjunta, va ser imprescindible que els artistes es
coneguessin tan personalment com artística i tècnicament, connectessin i
investiguessin les possibilitats. D’aquesta recerca comú dels tres artistes, neix
« FilObal » es crea del propi treball d’investigació, de la recerca comuna, dels desitjos i
dificultats, que prenen forma en la escriptura dramàtica a càrrec d’ells.
I acompanyats, des de l’inici, de l’escenògraf i maquinista, Emmanuel Laborde, que
aporta imaginació i disseny a la proposta.
El juny de 2014, « FilObal » es presenta per primera vegada en públic al Festival
francés CirkoMarkstein a l’Alsacia.
El 2015, es fa un treball de direcció i mirada externa amb els directors Pascale Diseur i
Cédric Jouly.

~6~

El 2015, FilObal s’ha presentat a :
22 -23 Gener: Saisonculturelle« Saison Nomade »- Saint Joseph de Rivière (38)
31 Gener: Théâtre des Forges Royales -Guérigny, (58)
23-24 maig : Rencontres Régionales de Cirque de Bourgogne - Nevers (58)
10 -12 juliol : Festival « Les
Zaccros d’ma rue » - Nevers (58)
21 agost: Entrains-sur-Nohain
(58)
25 setembre : Festival « La
Transverse fait son festival » Héry (58)
27 setembre : Festival « La
Planche à Clous » - Rully (71)
16 -18 octubre :Chalon
« Quartier de Lune
d’Automne »aux Prés St Jean (71)
5 desembre :Savigneux(42)
11 -15 desembre : Saint Jean en
Royans à La Parenthèse (26)
17-18 desembre : Saison
Culturelle de Varenne-Vauzelles
(58)
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Qui som?

La Cie K-Bestan
La Companyia i associació és nascuda el
2012, a Nevers (Borgonya). Formada per
Céline Arblay i Anthony Plos juntament
amb altres tècnics i socis. El circ i la
música en directe son els principals
interessos en què centren la seva recerca.
En les seves creacions, es destaca una
posada en escena poètica i un públic
entusiasta amb aquesta línia i estil.
La jove companyia crea el seu primer espectacle el 2012 « Le Grenier à Pépé »
presentat en gira per tota França amb més de 140
actuacions en 2 anys.
S’ha pogut veure en bonics festivals de carrer de
renom com :
- «Les Zaccros d’ma Rue » a Nevers (58) el 2012 i
2013,
- « Monte au Banc » a Montauban (82) el 2014,
- « Au Bonheur des Mômes » el 2013 a Grand
Bornant (74),
I comptar amb bons records, del seu pas per sales
com : El Teatre de La Mure i l’Espai Aragon a Villard
Bonnot (38) el 2014,La Lanterne Magique a Beaune
(21) en 2013 entre d’altres.
K’Bestan és també una associació implicada en el projecte de dinamitzar culturalment
tot el territori rural de la provincia en coordinació amb els agents locals. Les trobades i
activitats organitzades enriqueixen la programació de la zona i la producció artística de
la companyia gràcies al fet de comptar amb el Consell General de Nevers.
www.k-bestan.org/
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La Cie
La companyia Solfasirc es crea el 2005 a Barcelona. Circ, musica i audiovisuals
constitueixen els trets identitaris de la companyia catalana.
Amb Biel Rosselló al capdavant, cada membre de l’equip compta amb una àmplia
experiència en el seu camp professional que aporta al treball de fusió dels
llenguatges escènics amb la que Solfasirc s’identifica. Amb un estil d’aire clàssic
combinat amb l’entusiasme per desenvolupar noves tècniques com la manipulació
d’objectes ( les pilotes de rebot musical), el treball ha trobat el seu públic.
Al llarg dels 10 anys de la companyia s’han dut a terme més de 400 actuacions amb
diferents produccions. Cia. Solfasirc ha comptat en algunes creacions amb el suport
de la Generalitat de Catalunya i l’INAEM - Ministeri de Cultura. L’espectacle « Entre
Pinces » creat el 2009 va obtenir entrar en dispositius de gira com Anem al Teatre i
Recomanat per l’ODA i Programa.cat a Catalunya, i a França, « Saboya a Escena ».
L’espectacle « Entre Pinces » s’ha vist en festivals de circ destacats a Catalunya com
Festival Grec de Barcelona, Fira de Circ Trapezi de Reus, Fira al Carrer de La Bisbal) a
França (Place aux mômes, Grains de Mai, Mano, Mixterres, CirkoMarkstein …), a
Itàlia (Festival Internazionale della creazione contemporanea), a Eslovàquia (Festival
Cirkul’art de Bratislava). I a sales s’ha programat al TNC, Teatre de 9Barris de
Barcelona, Auditori de Barcelona amb l’ OBC.
www.solfasirc.org
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ELS ARTISTES
BielRosselló · malabarista i funambulista
Artista essencialment autodidacta, ha treballat moltes disciplines
del circ, tan les acrobàtiques de terra com aeries (trapezi, petit
volant, elàstiques, corda volant i trampolí), la manipulació
d’objectes, el teatre i la música.
Després de formar-se en varies escoles de circ i companyies
d’animació, crear la seva el 2003 i el 2005 funda Solfasirc. Crea
varis espectacles entre els quals destaca « Entre Pinces » el 2009.

Céline Arblay ·
Músic , cantant, acròbata i trapecista
S’inicia en els arts del circ al mateix temps que en la música.
Escull la composició, el cant i l’escena musical. Pero retorna a la
seva primera passió i es forma en la tècnica de « mans a mans »
amb Claude Victoria i Olivier Nazat. Completa la seva trajectòria
formativa amb cursos de dansa, acrobàcia, malabars i clown a
París i altres indrets. Després de BIAC, cursa BIAC, ella assisteix a
l’escola « Acroballe Circus » de Nevers i s’incorpora a la cia.
K’Bestan el 2012.

Anthony Plos

malabarista i portor

S’inicia en les arts del circ com a formador i animador, i més tard
entra a formar part de la Cia. Les Melting Potes. De seguida crea
la seva pròpia companyia, « Lyx » i el seu primer espectacle
« jugar a amagar-se » continuant paral.lelament la formació a
l’escola « Acroballe Circus ». En ella coneix a Céline i junts creen
l’associació i inicien un treball de creació conjunta amb la cia.
K’Bestan
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FITXA TÈCNICA
Espai Escènic
Condicions òptimes :
Amplada: 12 metres (mínim 9 m)
Fondària : 8 metres (mínim 5 m)
Alçada: 5 metres (mínim : 4,5 m)
Lloc
Sales de teatre, festivals, veles de circ, escoles, programacions estables, events.
En espai interior
Capacitat :
Si es una estructura fixa, la pròpia de l’espai
d’acollida. Si es temporal, orientatiu :
300 persones (capacitat òptima)
500 persones (capacitat màxima)
Temps de muntatge : 5H
Temps de desmuntatge : 2 H
So i il.luminació : Disposem d’equips
pròpis en cas de sales no equipades.
Necessitats :
Vestuaris
Responsable de l’espai present durant
muntatge.
Catering i allotjament. A concretar
(4 -5 persones)
Aparcament : estacionament de 2 vehicles aprop al lloc d’actuació per a
càrrega i descàrrega.
Contacte tècnic : Aleix Ramisa <circimax@gmail.com> 655085230
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LA PREMSA
Saint Joseph de Rivière (38) / Saison Nomade – 23 janvier 2015

Journal « Le Dauphiné Libéré », le Jeudi 29 Janvier 2015

« Le Dauphiné Libéré », jeudi 29 janvier 2015

Théâtre des Forges Royales – Guérigny (58) – 31 janvier 2015

Journal du Centre, le mardi 3 Février 2015
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Festival « Les Zaccros d’ma rue » - Nevers (58) – du 10 au 12 juillet 2015

«Journal du Centre – Mag Dimanche » – 5 juillet 2015
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Rencontres Régionales de Cirque de Bourgogne – Nevers - 23 et 24 mai 2015

Chalon-sur-Saône – Quartier de Lune d’Automne – 16 au 18 octobre 2015
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Journal de Saône et Loire – 17 octobre 2015

~ 15 ~

CONTACTE
Solfasirc. Biel Rosselló biel@solfasirc.org
Mari Muñoz 644402383

Difusió a Catalunya i Espanya

Cie K-bestan

Cie Solfasirc

Cie.kbestan@gmail.com

solfasirc@gmail.com

www.k-bestan.org

www.solfasirc.org

Amb el suport del Departament de Nevers i la Regió de la Borgonya
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