CIA BUFANÚVOLS PRESENTA

NÚVOL DE DANSES

L'ESPECTACLE
L'espectacle Núvol de danses ofereix un variat repertori de danses d'arrel que engrescaran a
joves i a grans. Tothom gaudeix. Qui hi participa descobreix que les danses es poden aprendre fàcilment: cercles circassians, xapelloises, danses occitanes, irlandeses, basques, catalanes,
africanes, valsos familiars... en un instant es creen belles coreografies que encisaran tant a qui
balla com a qui bada.
Com a suport de l'espectacle disposem del nostre CD Núvol de danses, enregistrat i presentat
amb molt èxit a Castellar del Vallès i a Barcelona.

LA COMPANYIA
Música tradicional d'arreu del món amb instruments acústics i veu, i una gran varietat d’espectacles acompanyats d'instruments dels cinc continents. Aquesta és el doble vessant del grup.
Danses per la Pau (2.002), Núvol de danses (2.005) i Cel de danses (2.007) són tres espectacles
de danses tradicionals. La proposta del grup és aconseguir una manera bonica i delicada de
fer-ho passar bé i per això s'ensenyen les coreografies que són senzilles i vistoses. Tothom en
gaudeix, tant qui participa en la festa ballant com qui hi participa mirant les rotllanes, les cuques, els puntejos i els salts dels dansaires.
Del grup n'han dit: Noè Rives MOLTES FELICITATS, AMICS, la vostra és música honesta,
energètica i sortida del cor de la terra. PER MOLTS ANYS!!!! Noè Rives (octubre 2.012)
El País del Silenci, el Bol de la Felicitat, el Secret del Pelegrí, l’Ocell d’argent, Mikhail i les tres
preguntes i el Guardià de la nit són espectacles amb un fil argumental, instruments dels cinc
continents (flautes barroques, didgeridoo, botang, sansula, esquellots, campanetes, xilòfons,
darbuka, saltiri d'arc, quatro velezolano...) i moltes cançons.
"En Pau sap crear un univers màgic a través del qual expressa els sentiments més nobles i una
visió positiva de la vida. És altament recomanable per a tots els qui volen viure una bona estona
amb el cor eixamplat" Blog d'en Sergi d'Assís, gener del 2.008.
La majoria dels espectacles han estat presentats a la Mostra d'Igualada i vam fer una estada a
la Sala Miguel Hernández de Sabadell preparant l'estrena d'Annuria la tardor del 2.008.
En el diari Sabadell (15 d'octubre de 2.008) vam poder llegir: Oddisea mediterrània i pirenaica
a Ca n'Oriach amb Bufanúvols. L'espectacle Annuria de la companyia Bufanúvols es va estrenar amb èxit a la sala Miguel Hernàndez de Ca n'Oriach.

PAU I CARMINA
Fundadors de la Cia. Bufanúvols el 1985. Comencen el seu itinerari acompanyant la Fura
dels Baus en una cercavila de Festa Major a Castellar del Vallès. Tot seguit, inicien un munt
d’espectacles diversos tant per escoles de tot Catalunya com per festes majors d’arreu del nostre país. Han fet nombroses representacions per Joventuts Musicals de Catalunya, Fundació
Xarxa, Fundació La Roda, La Mostra d’Igualada, Rialles, Pedagogia de l’Espectacle i aquest
any a la Tamborinada i a la Fira del Fitkam a Montmeló. Al llarg d’aquests anys han actuat a
moltes ciutats de l’Estat, com Avilés, Càceres, Castelló de la Plana, Ciudad Real, Illes Canàries,
Illes Balears, Madrid, Morella, Oviedo, Plasència, Pontevedra, Sant Jaume de Galícia, Sòria,
Toledo... També a Andorra, l’Alta Cerdanya, Lyon i Paray le Monial.
Espectacles amb música en directe, animacions i danses tradicionals d’arrel. Canten i fan cantar, ballen i fan ballar, xalen i fan xalar. Exalten el valor de l’amistat, de la bellesa de tot el que
ens envolta i del treball per la pau interior i la pau entre els pobles.
Allà on van, repeteixen…

FITXA ARTÍSTICA

Autor: Bufanúvols
Director: Pau Tarruell
Assessorament artístic: Gregori Ferrer i Víctor E. Uwagba
Intèrprets: Pau Tarruell i Carmina Mas
Tècnic de llum i so: Marc Serrà
Escenografia: Laia Alberic
Vestuari: Carme Tortajada
Disseny: Guillem Arderius
Producció: Bufanúvols

FITXA TÈCNICA

Format:

Durada: 50 min.
Muntatge i desmuntatge: 2 hores/ 1 hora
Espectacle de carrer i sala

Escenari: Espai escènic mínim 6 x 4
So:

Equip de so propi
Presa de corrent a prop

Llums:

Taula amb 24 canals amb memòries programables
24 canals de dimmer de 1 kw per canal
10 pc 1 kw, 3 retalls 1 kw i 4 verticals 1 kw
Llum fixa de treball

CONTACTE

Bufanúvols
http://bufanuvols.net/											
gbufanuvols@gmail.com
Tel.

937159027 680680955
Facebook
https://goo.gl/gqLB2Y
Twitter
https://twitter.com/@CiaBufanuvols
http://scur.cat/4DZH0C

