
INDARTSUAK



Umorea eta absurdoa dira
ikuskizun honen haria.

 
 Bi atleta,elkarrekin bat  egiten

duten bi lagun,  ezinezkoak
diruditen truko ikusgarriak

aurkeztera etorriak!
 

Baina publikoari,  indar izugarri
hau erakusteko duten gogoak
ondorio latzak ekarriko dizkie

bi pertsonaia hauei...
 

Barre, emozio eta arriskuz
jositako ikuskizuna, non

bikoteko akrobazia, sua eta
slapstick-a era zentzugabean

azaltzen diren.  
Publiko guztientzako ikuskizun

dibertigarri  hau, zirku eta
umore "koktel" bat da!
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SINOPSIA



Iraupena: 50 minutu
Lurzoru laua (aldaparik gabe)

Muntaia: 2  ordu t' erdi
Neurriak: 10m x 10m eta 7 m altuera

Argindarra eta aldagela

FITXA TEKNIKOA

riñe Azkue y Óscar Páez

Ariñe Azkue  eta Óscar Páez
 

 Zuzendaritza: Natalia Outeiro (Pajarito)
 

Jantziak: Ariñe Azkue

FITXA ARTISTIKOA



 
 

 Zirko Txosko konpainia, Oscar Paez eta Ariñe Azkuek osatzen dugu eta 2010
urtean sortu genuen.

 Iruñako Oreka Zirko Eskolan ezagutu genuen elkar eta handik aurrera
Argentina,

Italia eta beste hainbat tokitan ikasten jarraitzeko aukera izan dugu.
 

 Konpainia sortu genuenetik 10 urte pasa dira, eta urte hauetan egindako lanari
esker, iada 3 ikuskizun propio dauzkagu!

 
Azken urteetan ibilbide oparoa izan du gure konpainiak; Zirko Txosko-ren

ikuskizunak Galizia eta Euskal Herrian aurkezteaz gain, estatuan eta munduan
zehar  zabaltzeko aukera izan dugu!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gure konpainiaren  inspirazio-iturria, gaur egungo gaiak dira; Clown-a eta
akrobaziaren bidez,  genero-berdintasuna edo norberaren zailtasunei aurre
egiteko garrantziaren inguruko hausnarketara eraman nahi dugu publikoa. 

 
 Proiektu propioez gain, azken urteetan, hainbat konpainia eta erakunderekin

lan egiteko aukera ere izan dugu. Besteak beste, Cair Zirko, Malas
Compañías , PistaCatro-rekin...

 
 

KONPAINIAREN IBILBIDEA



 

ONARPENAK ETA SARIAK
 
 

- -Gauekoak Antzerki Saria (2009 Gasteiz)

-- Gipuzkoako Diputazioak Ariñe Azkueri bi urtez beka bat eman zion
Buenos
 Airesen zirku ikasketekin jarraitzeko.

- A  Coruña-ko Diptazioan aurkeztutako proiektuari esker Circo Chosco
 konpainiak beka bat jaso zuen Bueno Airesen konpainiaren
lehenengo
 ikuskizuna sortzeko.

- Zaragozako “Entrepayasaos” topaketan 1.go Saria Cair konpainiaren
 ERORI ikuskizunarekin

 

 

657233006

circochosco@gmail.com

circo chosco
www.circochosco.com



kaleanargazkiak



aretoanargazkiak



Argien Rider-a



kONPAINIAREN  INFORMAZIOA:
https://circochosco.wixsite.com/circochosco

 
https://www.circochosco.com/

 
IKUSKIZUNARI BURUZKO INFORMAZIOA : 

https://www.circochosco.com/espect%C3%A1culos-
1/espect%C3%A1culo-forzudos/

 
https://circochosco.wixsite.com/circochosco/forzudos

 
BIDEO MOTZA

https://vimeo.com/298690975
 

BIDEO OSOA  (2015ko abuztua)
https://vimeo.com/245785515

 
 ZIRKO TXOSkOREN INGURUKO BERRIAK

 
PRENTSA OHARRA: ÜBEDAKO " fESTIVL CUCHA  DE OTOÑO"-
https://ubeda.ideal.es/ubeda/risas-aplausos-espectaculo-

20191104123002-nt.html
 

ZIRKO TXOSKO FESTICLOW-en: RIVAS VACIAMADRID
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_cultura.jsp?
seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=34804&nivel=1400&tipo=2&t
amanoPagina=1000&codResi=1&language=es&codMenu=67&cod

MenuPN=37&ca=26
 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2016/03/27/circo-
chosco-protagoniza-sesion-infantil-

forzu2/00031459015823590128661.htm
 
 

 ARTEZBLAI
http://www.artezblai.com/artezblai/llega-festiclown-2017.html


