
Espetáculo de

palhaços e humor

acrobático



Companhia de circo do Chile & Portugal,

nascida da união de 2 duos: VAYA +

Dardea2.

A paixão pela acrobacia de grupo,

comédia física e humor para todas as

idades são o espírito do nosso trabalho

artístico.

Atravessamos os limites da loucura para

reconectar o público com a criança que

todos levamos dentro de nós.

Um espetáculo com uma performance

acrobática impressionante, que traz os

palhaços de volta para fazer todos rir.

TROUpPLOP



O coletivo nasceu em novembro de 2018, depois de
fazer uma primeira residência criativa no Chile, que
deu origem ao espetáculo Vertical Boom.

O espetáculo estreia-se em Janeiro de 2019 no Chile,

e realiza uma temporada nacional em festivais e
eventos de rua.

O espetáculo teve uma segunda etapa de criação
realizada em novembro de 2019 na Escola Nacional de
Circo do Rio de Janeiro em Brasil, com o professor
russo Sasha Khudyakova.

Em Janeiro 2020 "Vertical Boom" realiza uma segunda
tournée nacional.

Entre Julho e Setembro de 2020, o espectáculo esteve
agendado para uma tournée pela Europa, a qual foi
adiada para 2021. 

percurso artístico



salo munita

Gonzalo 

fernandez

chile

berna 

huidobro

portugal/Chile

Atriz e volante de
forças combinadas
com formação de

teatro e circo no Chile
e Barcelona. Trabalhou

de 2012 a 2016 na
companhia Giramundo

com o espetáculo
"Sueño de Hilos". Na
Cia. Dos Puntos, entre

2014 e 2016, com o
espetáculo "Cofficce

Show" e desde 2017 faz
parte da companhia
Vaya, criando os

espetáculos "On Time",

"Atempo", "Vejo-Te" e
"Vertical Boom".

Faz parte dos corpos
dirigentes do Teatro

Experimental de
Lagos

Artista de circo
profissional

especializado no palhaço
e mastro chinês. 15 anos
de experiência no Chile,

Argentina, Brasil e
França. Treino acrobático

como base de forças
combinadas e mão a

mão.

Professor de mastro
chinês e ginástica para

crianças.

Residente em Valparaíso,

membro da direção da
Organização Cultural

"Centro Cultural Carpa
Azul Circo" e das

companhias de circo
"Disparate Circus Rock",

"Dardea2" e



capitÁn la CHANKLETA

tim belime

portugal/francia

carla cepeda

chile

Acrobata e base de forças
combinadas com

formação nas Escolas de
Circo de Lomme-França e
ACAPA-Tilburg- Holanda.

Trabalha com o Trio
Satchok (Alemanha) nos

espetáculos "Outch" e "No
Man's Land" entre 2012-

2016 e com a companhia
Estropicio (Espanha) no
espetáculo "Praxis" entre

2014-2016. Trabalha
desde 2017 na companhia
Vaya nos espetáculos "On
Time", "Atempo", "Vejo-

Te" e "Vertical Boom"

Atualmente faz parte dos
corpos dirigentes do

Teatro Experimental de
Lagos.

Coreógrafa e palhaça
formada no Chile em

teatro e dança.

12 anos de experiência
no Chile, Argentina e

Brasil.
Artista de circo nas

disciplinas de
acrobacia, forças

combinadas, trapézio
fixo e palhaço.

Professora de dança
acrobática e circo para

crianças.

Faz parte da direção do
"Centro Cultural Carpa

Azul Circo" e das
companhias "Disparate
Circo Rock", "Dardea2"

e "Troupplop".



O reencontro
dum coletivo de
palhaços que

traz o humor e as
técnicas do circo
de ontem para a
pista de hoje.

Um espetáculo
vertical e uma
família BOOM!

RESUMO



Quatro acrobatas desempenham os
diferentes papéis dentro de uma

família de palhaços, onde amizade,

confiança e loucura são os pilares
para realizar incríveis acrobacias.

O espetáculo resgata técnicas
acrobáticas tradicionais sob um olhar

contemporâneo, fundindo as
disciplinas de banquine, percha,

forças combinadas e rola-bola com
muito humor.

Um espetáculo de rua desenhado
para surpreender e animar o verão.

descrição



Espetáculo  de
humor  e  circo  de

alto  r isco .  

Uma  invest igação  

 art íst ica  sobre  a
comédia  integrada
na  performance

acrobát ica .



técnica
ESPAÇO DE ACTUAÇÃO
Solo plano, liso e sem inclinação.

Medidas óptimas: 6 x 6 mts e 6 mts
de altura.

Disposição do público: 180º.

SOM
Amplificação com entrada mini-jack
*A companhia tem um sistema som,

se necessário.

ILUMINAÇÃO
Encarregado da organização.

INDOOR - OUTDOOR 

TODOS OS PÚBLICOS
DURAÇÃO: 45 min
*Possível versões curtas 



ciavaya.circo@gmail.com

www.ciavaya.com

+351 932400603

c o n t a t O


