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original
COMUNICAT ENGRESCADOR PER ALS AMANTS DEL CUIRC DEL CÉLEBRE FESTIVAL
INTERNACIONAL DEL CIRC ELEFANT D’OR:
El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or proposa per primera vegada en la seva trajectòria
la retransmissió integral dels seus 3 espectacles
Amb la voluntat d’oferir contingut audiovisual cultural i inèdit per tal de fer més lleus aquests
moments de confinament, Circus Arts Foundation –la fundació promotora del Festival- proposa
per aquest cap de setmana la retransmissió integral dels tres espectacles del 9è Festival
Internacional del Circ Elefant d’Or,  que es va celebrar a Girona el passat mes de febrer.
La retransmissió es farà a través de la pàgina de Facebook del Festival
(www.facebook.com/festivaldelcirc) i amb aquest calendari:
– Divendres, 3 d’abril a les 17.30h: Espectacle Blau, semifinal del Festival
– Dissabte, 4 d’abril a les 17.30h: Espectacle Vermell,  semifinal del Festival
– Diumenge 5 d’abril a les 17.30h: Espectacle Or, final del Festival
Cada espectacle té una durada aproximada de dues hores i mitja i, com en el Festival, es
realitzarà un breu descans entre la primera i la segona part.
Per a difondre l’activitat s’han enviat 54.000 correus electrònics als espectadors de les
produccions de la fundació. A més, es proposarà als usuaris que ho desitgin que es facin fotos
mirant la retransmissió i les pengin com a conversa del mateix vídeo de Facebook o, a través
d’instagram, amb les etiquetes #FestivaldelCirc o #ElefantdOrEntraACasa
Confiem que, malgrat aquests durs moments, el circ internacional de qualitat provoqui
novament aquells esplais i somriures que tan feliços ens fan i que són la millor recompensa a
la nostra feina.
Circusland endarrereix la seva obertura

Durant el confinament, la Fundació ha estat treballant d’una banda en la classificació i
inventari de l’arxiu i en el disseny dels darrers detalls de cadascuna de les sales de la primera
fase de Circusland, el Palau International de les Arts del Circ a Besalú, que malauradament ha
de posposar la seva obertura que estava prevista pel mes de maig.
Desitgem a totes les persones que rebeu aquesta nota i que seguiu treballant als mitjans al
peu del canó que estigueu bé: el nostre aplaudiment avui és per a vosaltres! Gràcies per
seguir essent-hi!
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