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Antes de tudo é um encontro. Um convite 
pessoal para compartilhar um tempo 

coletivo. O circo, para nós, é o encontro 
com o risco, o que nos dá a possibilidade 

do erro, erramos e recomeçamos.

“Encore une fois” (Uma vez mais) é a ideia 
precisa de que o erro é permitido. Talvez 
seja isto que nos diferencia das máquinas. 
Nossa intenção é redescobrir nosso aparelho 

acrobático. Tirar do eixo os movimento, 
redefinir trajetórias, sair das formas e 

assim explorar ao máximo o lugar, tanto no 
ar quanto no solo. 

Onde termina nosso espaço cênico? 

Mesclar as especialidades para encontrar 
nossa singularidade. Tudo isto num ritmo 
contagiante, desenhado por uma criação 
musical feita a partir de sons de bolas 
orquestradas, loops e camadas musicais 

sobrepostas. Um sampler nos acompanha em 
cena, é uma ferramenta que nos permite 

controlar a música ao vivo desde o palco. 

Acumulação, repetição, risco, controle: 
risco lúdico ou fragilidade perigosa ? A 
intenção inicial do projeto é de ter um 
espetáculo autônomo, completo e feito e 

vivido no tempo presente.



 
 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 
 

Um espetáculo portado por 6 ombros, pensado por 3 cabeças 
e assinado por um coletivo

 

 
 
 

 
 
 

Coletivo helvético-espanhol, Tripotes la Compagnie nasce em 
Bruxelas, na Bélgica. A motivação para este projeto surge do 
encontro e desejos comuns entre Daniel Torralbo Peréz, Julio Calero 
Ferre e Gianna Sutterlet. 

Após três anos de formação na ESAC (Ecole Supérieure des 
Arts du Cirque), « Encore une fois » tornou-se uma evidência. A 
pesquisa com o nosso aparelho acrobático nos permitiu criar nossa 
própria linguagem. Enquanto usávamos três simples palavras: “OK”, 
“Não”, “stop”; nosso vocabulário corporal se enriqueceu. 

A potencialidade deste aparelho combinada com nossos 
corpos e conhecimentos acrobáticos nos permitiu mesclar a técnica 
da báscula coreana com as portagens acrobáticas. Um malabarismo 
humano que contrasta  com as bolas de ping-pong. Elemento 
simples e leve do cor laranja flúor, que se torna instrumento 
malabarístico fino e desagradável ao mesmo tempo!



 
 

FICHA TÉCNICA 
 

    VERSÃO RESUMIDA 

“Encore une fois” 
 
 
 
 

Informações gerais   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tripotes la Compagnie 
ASBL 

N°692945628 
65, Chaussée de Nerstalle 

1190 Bruxelas, Bélgica 

BE74 5230 8096 8807 
  

    Espaço:
 Espetáculo de circo para rua, sala (teatros, ginásios…), escolas e lonas de 

circo - exterior / interior.
  Distribuição do público circular ou frontal. 

Público: 
 apto para todos os públicos. 
 Indicação : familiar. Conexão e interação direta com o público.
 
    Duração do espetáculo : 
    45 minutos. 
● Máximo duas apresentações num mesmo dia, com no mínimo 1h30 de 

pausa entre cada uma.
● Atenção: se há risco de umidade no ar ao início da noite: início da última 

apresentação deve ser antes das 19hs. 

    Disciplinas : Báscula coreana e portagens acrobáticas. 

    Necessidades técnicas : 
● Espaço cênico = Círculo de 11 metros de diâmetro ou 11 m de largura x 8m 

profundidade ( sem contar o espaço do público). 
● Solo/ piso = plano, horizontal, liso, e duro (exemplos : cimento, concreto, 

madeira, parquet, laje, linóleo de dança...). Inclinação mínima. É possível 
realizar o espetáculo sobre a grama, mas há mais riscos de cancelamento 
sob más condições meteorológicas. 

● Em caso de palco, deverá suportar força de 520daN que a base da báscula 
exerce sobre o solo.   

● Altura sobre todo o espaço cênico: 7 metros.  As luzes devem estar 
instaladas acima dos 7 metros de altura.

Se houver dúvidas, enviar uma foto do local de apresentação e ficha 
técnica do local, para confirmar as condições aptas para o espetáculo.  



 
 

CALENDÁRIO 
 
 
PRÓXIMAS APRESENTAÇÕES 2019 
 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
Residências de criação 

 
Out. 2018 : Zirkozaurre (ESP) 
Jun. 2018 : Wolubilis (BE) 
Mai 2018 :  LeZarti’Cique (CH) 
Abr. 2018 :  El Disparate (ESP)  
Jun 2017 : Trapèze ASBL (BE) 
 

 
 

Dez. 2018 : Espace Catastrophe (BE) 

Abr. 2019 : Trapèze ASBL (BE) 

30 maio, Sortilèges, Rue & Vous !,  Ath BE

8-9 junho, Les monts de la balle, 42600 Verrières en 
Forez FR

22 Junho, Les Fêtes de la Musique, Bruxelas BE

29 junho, Visueel Festival Visuel, Bruxelas BE

4 Agosto, Festival Esperanzah ! Floreffe Abbey BE

8-10 Agosto, Buskers Bern Festival, Bern, CH

23-24 Agosto, LurUPina, Hambourg, DE

25 Agosto, Internationaal Straattheaterfestival Beveren, 
Beveren, BE

30-31 Agosto - 1º setembro, Berlin Circus Festival, Berlin, 
DE



EQUIPE ARTÍSTICA

Tocando a flauta transversal desde muito 
jovem, descobre o circo fazendo 
malabares nos parques de Albacete, 
Espanha. Rapidamente o desejo de 
mesclar som e movimento o leva a uma 
constante busca criativa na união destas 
linguagens artísticas. 

Julio Calero Ferre 

Gianna Sutterlet 

 Cresceu na Suiça e esteve engajada 
com uma trupe de circo desde 

pequena. Mulher cética, manteve seu 
foco em sua vocação como banqueira 

ou relojoeira durante a juventude, 
porém mais tarde se deixa seduzir 

pelo mundo do circo.   
 

Daniel Torralbo Pérez 

Vem de um povoado de Alicante, é um 
trabalhador discreto. Iniciou-se no mundo do 
circo simultaneamente ao atletismo e lança-se 
em um espetáculo de rua junto a um amigo. 
De humor sutil e ávidos descobrimentos e 
experiências, aterrizou como uma flor em 
Bruxelas para unir-se e forma este grupo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATO 

 
tripotescompagnie@gmail.com
 
www.tripoteslacompagnie.com  
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