En Xaxi Xixarrus arriba a l’escenari disposat a hipnotitzar-nos amb
la seva màgia i a dibuixar-nos un somriure amb les seves peripècies,
però, ho podrà fer tot sol o li caldrà l’ajuda inestimable del públic que
l’acompanya?
Un espectacle trepidant, fresc i sobretot, participatiu, a on petits i
grans podran gaudir dels jocs de mans i l’humor agut d’aquest
personatge que, amb tendresa i perspicàcia, fa mans i mànigues
per despertar l’amor i la il·lusió del seu públic.
Sortides de guió constants, riure’s de si mateix i generar uns bons
saraus, són els trets característics d’en Xaxi Xixarrus, el qual no
acostuma a deixar indiferent.

Video de presentació d’en Xaxi Xixarrus

Video espectacle Màgia Xixaraxera

FITXA ARTÍSTICA

FITXA TÈCNICA

· Nom de l’espectacle: Màgia Xixaraxera

· Durada: 60 min.

· Gènere: Màgia-Clown

· Temps muntatge: 60 min.

· Idea original: Gerard Pusa

· Temps desmuntatge: 30 min.

· Intèrpret: Gerard Pusa

· Públics: Apte per a tots els públics

· Guió i Direcció: Gerard Pusa i Tai Garde

· Equip de so: Adient a l’espai.

· Producció: Companyia Tager

· Microfonia de diadema.

· Disseny gràfic: Maria Lloret

· Sortida auxiliar/mini jack.

· Vídeo: Roger Monleón

· Apte per a carrer i sala.

· Fotografia: Ari Folgueira
· Vestuari: Núria Mila

A CÀRREC DE L’ORGANITZACIÓ:
· Espai escènic delimitat (mínim 5m x 3m)
· Es recomana posar tarima per aforament
· de més de 200 persones.
· Pressa de corrent 220V prop de l’escenari.
· Lloc per descarregar i aparcar la furgoneta.
· Vestuari.

TRAJECTÒRIA
En Xaxi Xixarrus fa més de 10 anys que viatja per pobles i ciutats,
trepitjant escenaris de tots colors, recopilant diverses tècniques i
experiències amb les quals va enriquint el seu repertori.
Ha rebut formació principalment de l’Escola de Circ Rogelio Rivel,
Escola del Mag Lari i a l’Espacio Piluso. Com a professor referents té,
Gabriel Chamé, Marcela Katz, Ale Risorio, Miner, i el propi Mag Lari.
Cocreador de la Companyia d’espectacles i animacions TAGER,
ha actuat per escoles, festes majors, esdeveniments privats, fires,
mercats, festivals de circ i teatre i, fins tot, ha tingut l’oportunitat
de formar part de varies expedicions solidaries amb les quals ha
aportat el seu granet de sorra per fer arribar els espectacles allà
on hi arriben gaire sovint.
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