
La Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona i l’Ateneu Po-
pular 9 Barris presenten, Circ & Cobla, una “Suite Caba-
retística” de diferents autors, vuitcentistes, noucentistes i dos-
mil·lians on la sonoritat mediterrània de la cobla i els elements 
sonors de Pep Pascual es barregen amb l’esperit contemporani 
dels artistes de circ Kerol, Amer i Àfrica, Daniball, Manel Roses i 
Kari Panska.

FITXA ARTISTICA

Coordinació artística: Kerol

Artistes de circ: 
Kerol (malabars i beatbox)
Amer & Àfrica (mans a mans)
DaniBall (acroball)
Manel Roses (escala de verticals)
KKari Panska (hula-hoop)

Música: Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, Pep Pas-
qual i Robert Armengol

Tria musical: Pascal Comelade, Kepa Junkera, Marc 
Timón, Franco Molinari, Enric Morera

Técnic de so: Pau Vinyoles

Vestuari: Estildart - Núria Díaz 

Coproducció: Amb So de Cobla, Fira Mediterrània, Cobla 
de Sant Jordi i Ateneu Popular 9 Barris



FITXA TÈCNICA BÀSICA

Espectacle per a tots els públics.

Format per a carrer i sala.

Durada: 70 minuts

Espai mínim: 
Escenari de 9 m d’ample de boca x 10 m (de fondària)
TTarima de 8m (ample) x 4m (fondària) per a la cobla, la percussió 
i Pep Pascual.
L’espai escènic on es desenvoluparà el circ quedarà lliure de 
cables.

Artistes en escena: 13 músics + 6 artistes de circ

Podeu demanar la fitxa tècnica sencera per via correu electrònic. 
Fem adaptacions als espais.

ContacContacte:

Pep Moliner (Cobla Sant Jordi)
promocio@coblasantjordi.cat
606 91 58 37

Javier Casado (Ateneu Popular 9 Barris)
circ@ateneu9b.net
933 50 94 75



Cobla Sant Jordi

FFundada a Barcelona el 1983, té el títol de “Cobla Ciutat de Barce-
lona”, atorgat per l’Ajuntament d’aquesta ciutat, des del 1997. 
Conrea tots els àmbits del repertori propi de la cobla, si bé, des 
de la seva fundació, ha manifestat la voluntat ferma d’atendre es-
pecíficament la música de concert, amb la programació reiterada 
d’obres de referència, obres oblidades i música de nova creació.

http://www.coblasantjordi.cat/

Ateneu Popular 9 Barris

LL’Ateneu Popular 9 Barris és un espai sociocultural públic que 
funciona segons el model de gestió comunitària; el qual neix de 
l’ocupació veïnal l’any 1977. A l’any 2019 va rebre el Premi Nacional 
de Circ per la seva labor en torn a la producció, creació, formació 
i exhibició de circ a la ciutat de Barcelona. Recuperant la idea de 
la cultura, la intervenció i la vinculació amb el territori, aposta per 
ser un projecte que contribueixi a la transformació social.

hhttps://ateneu9b.net/


