Els infants de les Pitiüses podran viure “La gran A...ventura” de la mà del pallasso MARCEL GROS
dimecres, 9 de novembre de 2016 13:47

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, presenta La gran A...ventura, un
espectacle per a tota la família original del clown i pallasso Marcel Gros, que ha obtingut un
enorme reconeixement per part del públic i la crítica. La funció es podrà veure a Formentera
dissabte 12 de novembre a les 17.30 h a la Sala de Cultura (Cinema). A Eivissa es
representarà diumenge 13 de novembre a les 18.00 h al Palau de Congressos de Santa Eulària
des Riu.

El muntatge arriba a les Pitiüses dins del programa PLATEA, que va posar en marxa el 2014
l’INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte que hi ha permet al públic insular gaudir d’espectacles nacionals de gran
qualitat.

A La gran A...ventura (Història d’un Pallasso), Marcel Gros ens proposa amb la seva
característica visió poètica carregada d’humor, una visita guiada a través del seu univers
particular, amb les actuacions estel•lars d’un gran paper platejat, una galleda d’escombraries,
un viatge a bord d’una A majúscula, una camisa, la manyaga, el faquir... L’espectacle està
recomanat per a totes les edats.

Trajectòria
Marcel Gros es va iniciar fa 35 anys en el teatre de carrer i va ser membre fundador de la
companyia Teatre Mòbil. En 1991, després de formar-se en tècniques de circ i de clown amb
mestres com Willi Colombaioni, Pierre Byland i Philippe Gaullier, emprèn la seva carrera en
solitari i realitza els seus muntatges, sempre de creació pròpia, amb els quals ha obtingut
nombrosos reconeixements, com el premi al millor espectacle de Castella la Manxa
precisament amb aquesta obra, La Gran A...ventura, que podrà veure’s a la Sala de Cultura
(Cinema) de Formentera i al Palau de Congressos de Santa Eulària, Eivissa.

El muntatge té una durada de 60 minuts. Les entrades per a la funció de Formentera es podran
adquirir per 6 euros, preu per infant amb què un adult pot entrar de manera gratuïta, a la
taquilla del cinema el mateix dia de la funció. Per la de Santa Eulària, es podrà adquirir per 8
euros de forma anticipada a les tendes Holidays del carrer de Sant Jaume de Santa Eulària des
Riu o al Holy Sport de l’avinguda d’Ignasi Wallis, a Eivissa. O per 10 euros el mateix dia de la
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funció a les taquilles del Palau de Congressos.

2/2

