Oda ao
Amor
Un espectáculo de

Sinopse
A vida pasa, segue cumprindo anos e continúa sóa...
A sociedade dille que a súa
procura do verdadeiro amor non rematou
Onde estás Anxo de Amor...?
Interrompe en cada escena e en cada praza confiando atopalo, e
chega disposta a facer un acto de valentía para descubrir en
que consiste iso do amor verdadeiro .

Pasámonos a vida escoitando
poemas e cancións de amor,
clásicos románticos que nos
ensinan que o amor verdadeiro é
incondicional, que pode con todo
e que sufrir por amor é o normal
hoxe en día.

Usando o clown como
linguaxe e con acrobacia
aérea, faise unha pequena
parodía desta concepción
romántica do amor de parella,
para defender que cada ser
humano por si mesmo xa é
unha laranxa completa.

Características
-Espectáculo de clown con acrobacia aérea.
-Formato de sala ou de rúa.
-Apto para todo público.
- Duración 25 minutos.
(versión cabaret adaptable a 15 minutos)

*Premio do Xurado Mellor espectáculo ''Mujeres con Narices'' 2020, Gran Canaria

Necesidades Técnicas
SALA
-Punto de anclaxe accesible a altura mínima de 5m.
-Escéna mínima de 4mx4m.
RÚA
- Espazo liso e plano de 8mx8m, libre de altura para
montar o pórtico de aéreos autónomo.
-Acceso con furgoneta.
-W.C. preto.
-Toma de corriente a 220v.
-1 persona de axuda montaxe/desmontaxe
carga/descarga.

Marta Iglesias
De natureza inqueda e curiosa, dende pequena tiven interese polo
baile e o movemento expresivo, o que me levou a licenciarme en
Ciencias da Actividade Física e o Deporte e, durante os anos de
carreira, a descubrir o mundo do circo e o clown.
Unha vez decidido que éste era o camiño que quería seguir,
formeime en distintas escolas como Oreka Zirko Eskola
(Pamplona), Circo Criollo (Buenos Aires), International Clown
School (Ibiza), Hangar des Mines (Francia), ao tempo que
traballaba como Paiasa de Hospital coa Fundación Theodora, e
con distintas compañías de teatro de rúa, circo e improvisación.

Hoxe en día disfruto de usar o clown como elemento comunicativo, presentando os
meus traballos baixo o nome de Sempre Arriba, acompañando en procesos creativos a
compañeiras de profesión, impartindo formacións e colaborando con outras compañías.
*se queres coñecerme un pouco máis aquí podes ver o meu CV

Contacto
Marta Iglesias
646314995
marta@semprearriba.com
www.semprearriba.com

