Circus Arts Foundation projecta a Besalú
el major equipament patrimonial
sobre les Arts del Circ al continent europeu

 Sota la denominació de “Circusland”, la nova infraestructura cultural té previst reunificar els dos
edificis de tres plantes de les dependències conventuals de l’antic monestir benedictí de Sant Pere
fent-ne possible la seva restauració, obertura al públic i projecció al món.
 En ple rendiment, el projecte pot arribar a comptar amb més de 1.000 m2 d’espais exteriors i 3.000
m2 dedicats a exposició, tallers pedagògics, espectacles, arxiu, biblioteca, centre d’estudis, oficines i
d’altres dependències pròpies d’un equipament cultural de referència internacional.
 El nou espai es dissenyarà per tal d’anar més enllà de la clàssica proposta d’un museu convencional
oferint als futurs visitants una màgica experiència en sintonia a la que ja perceben els assistents als
espectacles produïts per la fundació que cada any atrauen 60.000 espectadors.
 El nou pol patrimonial permetrà finalment fer públics i accessibles els fons de Circus Arts
Foundation: una de les col·leccions dedicades al circ més importants del món on desenes de milers de
peces repassen els 250 anys d’història d’aquest màgic espectacle.
 El proper dissabte 8 de juny a les 17h es realitzarà l’Acte de Presentació pública del Projecte a la
Sala Cal Tronc del C/ Major, 12 de Besalú. La convocatòria s’amenitzarà amb actuacions d’atraccions
internacionals de circ i es viurà la posada online del web del projecte. Les invitacions per a l’acte ja es
poden recollir a l’Ajuntament de Besalú (de 9 a 16h) i a l’Oficina de Turisme del municipi (de 10 a 14h
o de 16 a 19h) o bé demanar-se al correu hola@circusland.org

Save the date
Roda de Premsa de Presentació de Circusland
Dimecres, 5 de juny a les 11h a Besalú

En paral·lel:
 El proper dia 30 salparà del Port de Barcelona el vaixell Rotterdam Express encarregat de transportar
a Amèrica els set contenidors marítims que contenen la Cúpula de les Arts ja totalment desmuntada.
 Quan encara no han passat les quatre setmanes des del seu anunci, la 9a edició del Festival
Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona, que se celebrarà del 13 al 18 de febrer 2020, ja ha superat
les 4.000 entrades venudes.
 La setmana vinent la direcció artística del Festival assistirà a una nova edició del International Youth
Festival of Circus Art «Golden Kashtan» de Kiev (Ucraïna) continuant amb el càsting internacional
d’artistes per al proper Festival.
 La segona edició del Circus World Market, el Saló Mundial del Circ paral·lel al Festival, ja té reservat el
35% de la superfície expositiva del Palau de Fires de Girona.
 Sota el títol de “FantAsia”, la sisena edició del Gran Circ de Nadal de Girona, oferirà a Fontajau un
nou espectacle protagonitzat per 36 artistes procedents del prestigiós Circ acrobàtic Nacional de la
Xina.
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