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"Pin Pang"
 
Pin Pang zirku eta umorez beteriko ikuskizuna da, gure bizi mailaren 
bideraezintasunaz eta kolapsorako bidean goazela buruz hitz egiten 
duena eta gutxiagorekin bizitzera gonbidatzen gaituena.

18 hilabete baino gehiagoko ikerketa, sorkuntza eta entrenamenduko 
prosezua, pin pong eko piloten manipulazio-teknika landua erabilt-
zen da, malabarismo eta magiako teknikak batu eta erabiliz. 

Aretoan egiteko sortua, textu gabeko ikuskizuna da. 7 urtetik gorako 
edonori zuzenduta dago, eta 50 minutu iraupena dauka.



Sinopsia

Mundu biribil, zuri, garbi eta desiratu bat... pin-pong pilota bat 
bezalako leundua!!

Nork ez du nahi azken finean pilota zuriak edukitzea!!
Jateko, berotzeko, bizitzeko...

Gero eta pilota gehiago ekoiztu, garatu eta arpilatu
ze hemen, guztia borobila denez, ez dauka amaierarik.



Fitxa Artistikoa

/Ikuskizunaren Izenburua: “Pin Pang”
/Konpainia: Xabi Larrea
/Zuzendaritza artistikoa: Txefo Rodríguez
/Magia zuzendaritza: Imanol Ituiño
/Ideia / Produkzioa / Aktorea: Xabi Larrea
/Sorkuntza: Imanol Ituiño, Txefo Rodriguez, Xabi Larrea
/Sormen prozesuaren laguntzailea: Pepa Gil 
/Gorputz gramatika: Txefo Rodríguez y Gotzon Mujika
/Jantzia: Areli Egia 
/Musikaren sortzailea: Pablo Fdez Arrieta
/Argiztapenaren diseinua: John Luhman 
/Argi eta soinu teknikaria: Jon Martínez
/Eszenografia: Javier Larreina,  JoseMª Robles 
y Xabi Larrea
/Espazio eszenikoaren diseinua: Javier Larreina y 
Xabi Larrea
/Irudia: Shakti Olaizola
/Bideo ekoizlea: Kerman Goikuria 
/Diseinu grafikoa eta Web: La Kolmena
/Proiektuaren akonpainamendua: Artaide Elkartea. 
Coral Graciani



Teaser PIN PANG

Ikuskizun Osoaren bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=9tGOoclvEgY
https://www.youtube.com/watch?v=3BXZPi7Mmf8


Behar Teknikoak

Eszenatokia: 6 m x 5 m x 4m  Ideal: 9mx 7m x 6m
Gune eszeniko mota: Cámara negra a la italiana.
Potentzia: 40 K

Beste datu batzuk

/Generoa: Zirkua, Magia, Antzerkia
/Ikuslegoa: Ikuslego guztientzako aproposa. 5 urtetik aurrera
/Hizkuntza: Hitzik gabekoa
/Iraupena: 50 mín

FITXA TEKNIKA
OSOA 
DESKARGATU

https://www.xabilarrea.net/dossiers/Fitxa-Teknikoa-Pin-Pang.pdf


Banaketa

Euskal Herria
Dinora Mega
+34 690 078 725
info@solobeart.com

Katalunia
Montse Ferrer 
+34 649 942 885
ferrer.montse@gmail.com

Andaluzia
Pepe de la Blanca
+34 616 813 937
josedelablanca@gmail.com

Espainia
Montse Lozano
+34 609 186 441
info@montselozano.com



www.xabilarrea.net / info@xabilarrea.net / +34 615 745 504 

 Zirko, malabare, klown eta magia, 
gure entornoan dauden pilotatxo 

zuri guztiak ikusteko eta pentsaa-
razteko fabula.

Diru laguntza: Laguntzaileak:

https://www.xabilarrea.net/eus

