On comença l’imaginari?
On la realitat?
Dels somnis i els desitjos.
De l’amor i l’amistat.
El Globus Vermell és un espectacle clown que
s’enmarca en l’espai insòlit de l’altra banda de la
consciència.
Sense mots i amb humor comprovem
de nou com l’amor universal és en tots.
Deixem-lo volar.

SINOPSIS
La Mô dorm. La Mô somia.
La Mô es desperta i comença un nou dia.
Comparteix amb nosaltres la rutina diària que
viu sempre amb alegria.
Un amic inesperat pica a la seva porta.
És de veritat o és un desig somiat?
Quina alegria aquesta nova amistat!

Però l’amic està trist...
Té un conflicte vital.
Només entre tots el podrem alliberar.
Tornarà a bategar?

FITXA ARTÍSTICA
- Creació: Mô clown cia. a partir del
conte original de “El Follet Genís” a
càrrec d’Albert Rué VIlanova
- Aj. de direcció: Virginia Melgar
- Guionista col·laborador:
Victor Arriagada Schultz
- Interpretació:
Elisenda Rué Gòrriz
- Escenografia:
Albert Rué i Mô clown cia.
- Vestuari i maquillatge:
Mô clown cia.

ELISENDA RUÉ GÒRRIZ
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de
Barcelona i Grau Mig de vuitè de piano pel
Conservatori del Bruc, es forma en l’àmbit
teatral a l’Estudi Nancy Tuñón de Barcelona i
específicament en el gènere del monòleg i
l’ sketch amb Tamzin Townzend a la mateixa
ciutat.

Complementa la formació actoral amb la de
dansa-teatre de Mercè Boronat i
s’introdueix al món del clown de la mà de
Montse Bonet, Néstor Muzo, Àlex Navarro i
Caroline Dream.
Participa com a clown en propostes com
“El pessebre, deconstruint” o el“Festival Off Off
Grec” de la Llibreria Documenta de Barcelona
entre d’altres i treballa com a clown d’hospital
amb l’associació Salut & Clowns.
Actúa com a tal amb la Cia. “Pitx, Potx i
MariCuetes” a l’obra “T’estimo” i col·labora
com a actriu amb altres agrupacions teatrals
com “Bubulina Teatre”, “Jules et Jim” o
“Animamundi”.
Al 2013 estrena “Mô”, el primer espectacle
clown que roda en solitari sota la direcció de
Virginia Melgar.
Actualment prepara “Il Concerto”, peça
igualment clown enfocada a la temàtica
musical.

FITXA TÈCNICA
- Duració: 40’/45’
- Tipus de públic: familiar
- Temps de muntatge i desmuntatge:
3 hores i 3 hores
- Espai mínim de 4mX4m
- Vàlid per interior i exterior
- Música: 20 German Beer Drinking
Songs- The Oktober fest- Oompah
Band/ Chopin- Valses- Idil Birbet
- Disseny de llums: Mô clown cia.
- Contacte: 639358334
elisenda_rue@hotmail.com

MATERIAL TÈCNIC
- Presa de corrent
- 7 pcs 1000 w (3 frontals + 2
laterals amb filtres càlids + 2
laterals amb filtres freds)
- Reproductor de música i
altaveus
- Micròfon de diadema o
similar

El Globus Vermell es va estrenar el 31 de desembre
Cugat del Vallès

del 2014 a la Carpa de Circ de Sant

FUNCIONS REALITZADES

•

- 6 de desembre del 2014
Espai cultural de El Corte Inglés de Bcn
- 31 de desembre del 2014
Carpa de Circ de Sant Cugat del Vallès
- 21 de febrer del 2015
Ateneu El Petit Esport de Figueres
- 25 d’abril del 2015
Biblioteca Miquel Batllori de Sant Cugat del Vallès
- 28 de juny del 2015
Escenari de la Plaça Pep Ventura/ Festa
- 19 de setembre del 2015: Can Figueres de Premià de Dalt
- 30 de desembre del 2015: Sala Taller del Museu d'Història de
Catalunya de Barcelona
- 6 de febrer del 2016: Taller Vuit Espai- 16 de setembre del
2016: Plaça Major de VIladrau (Innauguració del Bibliobus)
- 16 de maig del 2017: Sala La Fàbrica de Vallgorguina
- 20 de maig del 2017: Biblioteca Jaume Vicens Vives de Roses
- 31 de maig del 2017: Centre Cultural del poble del Montseny
- 18 de juny del 2017: Centre Parroquial de Òrrius
-21 de juliol del 2017: Escola de Lillet a Saldes
- 26 de setembre del 2017: Plaça de l'Ajuntament de Castellgalí
- 16 de desembre del 2017: Teatre Municipal - Sala Casino de
Berga
- 18 d'abril del 2018: Sala Polivalent de l'escola de l'Estany
- 4 de maig del 2018: Centre Municipal de Castellfollit del Boix
-12 de maig del 2018: 25è aniversari de la Biblioteca Gabriel
Ferrater de Sant Cugat del Vallès
- 26 de marg del 2018: a la Carpa del Circ Xic per a la 6ena edició
del Fitkam a Montmeló

Agraïments a Albert Coma Bau pel material fotogràfic del document

