
V iure
 amb

 meny
s és possible 



"Pin Pang"
 
És un espectacle de circ en clau d'humor, que parla de la inviabilitat-
del nostre nivell de vida, del col·lapse al que ens encaminemi que 
convida a viure amb menys.

Un espectacle amb més de 18 mesos de recerca, creació ientrena-
ment en què s'utilitza una elaborada tècnica de manipulacióde pilo-
tes de pin pong, unint tècnica de malabars imàgia.

Creat per sala, és un espectacle sense text dirigit atots els públics a 
partir de 7 anys.



Sinopsi

Un món rodó, blanc, net, desitjat... i tan politcom una piloteta 
de pin pong!!

Qui no vol, al cap ia la fi, tenir pilotetes blanques!!

Per menjar, per escalfar-se, per viure...

Produir, amassar i arrasar amb més i més pilotetes, que
aquí, com tot és rodó, res no té fi.



Fitxa Artística

/Títol de l'Espectacle: “Pin Pang”
/Companyia: Xabi Larrea
/Direcció Artística: Txefo Rodríguez
/Magic Director: Imanol Ituiño
/Idea / Producció / intèrpret: Xabi Larrea
/Creació: Imanol Ituiño, Txefo Rodriguez, Xabi Larrea
/Ajudant Procés Creatiu: Pepa Gil 
/Gramàtica Corporal i Gestual: Txefo Rodríguez y 
Gotzon Mujika
/Vestuari: Areli Egia 
/Creació Musical: Pablo Fdez Arrieta
/Disseny Llums: John Luhman 
/Tècnic Llums i So: Jon Martínez
/Escenografia: Javier Larreina, JoseMª Robles 
y Xabi Larrea
/Disseny Espai Escènic: Javier Larreina y Xabi Larrea
/Dibuix: Shakti Olaizola
/Realització Vídeo: Kerman Goikuria 
/Disseny gràfic i web: La Kolmena
/Acompanyament al projecte: Artaide Elkartea. 
Coral Graciani



Teaser PIN PANG

Vídeo Complet de l'Espectacle

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


Necessitats Tècniques

Dimensions mínimes: 6 m x 5 m x 4m  Ideal: 9mx 7m x 6m
Tipus d'Afore: Italian black camera.
Potència de l´equip: 40 K

Altres dades d'interès 
/Gènere: Circus, Magic, Theater 
/Públic: For all Audiences. From 7 years on 
/Idioma: No text
/Durada: 50 min

DESCÀRREGA
FITXA TÈCNICA
COMPLETA

https://www.xabilarrea.net/dossiers/ficha-tecnica-pin-pang.pdf


Distribució

Euskadi i Navarra:
Dinora Mega
+34 690 078 725
info@solobeart.com

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

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

La resta de l'estat:
Montse Lozano
+34 609 186 441
info@montselozano.com



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

Una fabula de circ, malabars,
clown i màgia per fer-nos

pensar i veure totes les pilotetes
blanques que tenim al nostre

entorn.

Subvencionat per: Col·laboren:


