
Zirko... ¿taldea?



”Funes van“ Ikuskizuna
Hiru lagun karabana baten barruan ardura bakar bategaz, 
zoriontsu izatea eta jendearekin partekatzea. Bi gauza 
bakarrik behar dute: Musika eta … Edatekoa???!!!

Norarte heldu daitezke 3 pertsonai hauek tragu bat lortze-
ko? Eta Zuk, zer egingo zenuke garagardo baten truke?? 
Zentsugabekeriari bidai bat, baina helburu zehatz eta argi 
bategaz.

Ezbehar guztiei aurre egiteko prest, gizadiaren idei balda-
rrak, berekoiak eta irrazionalak erakutsiko digute tragu bat 
lortzeko asmo bakarrarekin.

Fitxa Artistikoa
Konpainia: The Funes Troup
Ikuskizuna: “Funes Van”
Zuzendaritza artistikoa: Adrian Schvarzstein
Zuzendaritza teknikoa: Gustavo Arruda (Guga)
Antzesleak:  Gorka Pereira 
                        Rodrigo Lacasa
                        Xabi Larrea
Ideia ta ekoizpena: The Funes Troup
Argazkia: Argazki Mahatu
Web eta diseinu gra�koa: Roger Peña Garcia
Hizkuntza: Hitz gabekoa
Iraupena: 50 min.
Ikuslego Guztientzat

Ikuskizun honek “Pirineos de circo-dispositivo caminos de crea-
ción” mugaz haraindiko elkarlan proiektuaren koprodukzioaz 
sortu izan da, “Poctefa” markoaren barruan, eta Eusko Jaurlaritza-
ren “Fabricas de creación”proiektuarekin batera.
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Behar teknikoak

Eszenatoki: 11m. luzeera  x 12m. zabalera x 8m. altuera
Solu lau, leun eta asfaltatua.

Eszenatokirako sarbidea furgoneta eta karabanarekin 
izango danez, maila edo piboterik ez, mesedez. 

220v ko argindarra.

Aldagelak, komuna eta ura.
Muntaia: 2h.
Dismuntaia: 1h.

*Soinu ekipoa konpainiak jartzen du.
*Gaueko ordutegian izatekotan, argiztapena antolatzai-
leak jarri beharko du.
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  Plano de situaciónAntzezpen gunea



Konpainia

Beste hiru konpaini ezberdinetatik sortzen da “The Funes 
Troup”. Urteetan zehar ezberdin lekutan lanean aurkitu eta  
elkarlan horretatik anaitasun eta lankidetza indartsu bat 
sortu zen.

Berdin idei, ikuspuntu eta kemena eukirik eta proiektu eta 
ekimen bardinak zirela ikusita, lan bateratu bat sortzea 
erabakitzen dute. Lotura honetatik eta sorkuntz artistiko ta 
pertsonala elkarbizi ondoren, bere teknika ta proposamen 
desberdinak batu eta konpaini berri bat sortzen dute, “The 
Funes troup” eta bere ikuskizun berria “Funes Van”.

Gorka Pereira . Rodrigo lacasa eta Xabi larreaz osaturik, 
bakoitzak 10 urte baino gehiago profezioan, kalitatezko 
konpainia sortzen dute, ilusioz beterik, barre egiteko 
asmoarekin eta ikuslegoari barrerazteko gogoaz; bere 
pasioa lana bilakatu duten sortedunak.
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Antzesleak
  Gorka Pereira

Zirkuko espezialitate ezberdinetan formatua, akrobazia, malaba-
reak eta eskuko orekak azpimarratuz, Criollo Zirko eskolan 
(Argentina), Cia Gandini, Cia Gingers, Cia Balagans... eta beste 
hainbat konpainiekin.
“De bote en bote” Konpainiaren sortzailea, “Ensillados”, “Argotu” 
eta “Vademecun” ikuskizunekin, estatuko jaialdi ospetzuetan 
parte hartu duelarik.

  Rodrigo Lacasa

Hainbat ikastarotan zirko artista moduan formatua, malabareak, 
Clown eta akrobazietan batez be, Valladolid eko Gimnasia Artisti-
kako Clubean eta Bartzelonako “La Central del Circ”ean, Cia Bala-
gans, Marcelo Katz, Cia EIA, Cia Gandini irakasle moduan euki 
dituelarik.
“Uno+Uno” Konpainiaren sortzailea “Sin pies ni cabeza” ikuskizu-
narekin, eta “Yaloves Producciones”ekin “La troupe de la Rue” 
ikuskizun mugikorrarekin, estatuko jaialdi ezberdinetatik girabi-
ran.

  Xabi Larrea

Zirkuko ikasketak Bristol eko “Circomedia –Centre for Contempo-
rary Circus& Physical Performance”, Inglaterran eta La Habana ko 
“Escuela Nacional de Circo”,Cuban egin zituen.
Bere 3 bakarko ikuskizunekin, “Mr.Frack”, “Filamento Farolaria” eta 
“Up!!!”, Noruega, Japon, Colombia, Irlanda, Austria, Italia eta 
beste hainbat herrietara gonbidatua izan delarik.  
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Harremanetan jartzeko:eko:

info@thefunestroup.com
www.thefunestroup.com
Gorka: 605714358
Rodrigo: 696502491
Xabi: 615745504 7




