Col·lectiu La Persiana

“Les coses bones són
per compartir-les”

LA CULTURA I EL CIRC

La cultura és un valor en sí mateix tan
material com immaterial i el CIRC n’és
una bona representació .
El CIRC CATALÀ és un mercat que poc
a poc es va expandint dins les nostres
fronteres nacionals i estatals però
que ja compta amb un gran prestigi i
recorregut internacional.

“El circ transforma, fa volar els qui no

volen, parlar els qui no parlen, riure els

”

qui no riuen i plorar els qui no ploren

PATROCINIS I MECENATGE
Pensem que involucrar-se amb el
Col·lectiu La Persiana ha de ser
una decisió de negocis així com de
responsabilitat social:
* Les empreses actualmente necessiten
oportunitats per construir nous ponts i
millorar les relacions existents amb els
seus clients i les parts clau interessades
* A més a més un treballador satisfet
és més proactiu així que cal motivar i
recompensar al seu personal.
* L’empresa en un context de canvi
necessita trobar formes per a demostrar
la responsabilitat corporativa dins la
comunitat.

QUÈ OFERIM?

Patrocinar CIRC els posicionarà com

Una experiència que els
apel·lar

a l’emoció no

sinó pels seu treballadors i
les seves familes.
Una cosa que només es pot
obtenir a través de vostè.

alguna cosa emocionant i accessible i
brillant

El Col·lectiu La Persiana, va néixer al 2013 com a una proposta

compromesa i aglutinadora. Així, la companyia la formen les companyies Cia.
Vol de Ment (Quadrant Rus), Hotel Iocandi (escala d’equilibris i trapezi) i En
Diciembre (roda cyr i perxa xinesa).
Violeta, el seu primer espectacle, compta amb la col·laboració del grup musical
Venancio y los Jóvenes de Antaño, que posa les cançons del seu primer disc Vida
en Martes al servei dels acròbates, s’estrenà el maig de 2014 a la Fira Trapezi de
Reus.
Violeta també s’ha pogut veure al Circ Cric, Festival Etnosur d’Alcalá la Real
(Jaén) i Ziguzajg Arts Festival de Malta, aconseguint un gran èxit de públic
i crítica. Premi Zirkolika Millor espectacle de Circ de carrer i Millor música
original.

“Violeta és circ dansat i teatralitzat, un
torrent d’alegre creativitat.”
Jordi Jané

COM FUNCIONA?

Patrocini social:

Patrocini la companyia:

Ajudi’ns a arribar a col·lectius
desafavorits utilitzant el poder social
i transversal del circ. El circ és una
eina de transformación social. Els
nostres espectacles no tenen barreres
d’edat, procedència o classe social.

Col·lectiu la Persiana i aconsegueixi
una imatge fresca i innovadora

Patrocini un espectacle:

D’aquesta manera pot:
diferents espectacles de La Persiana
cada un amb un caràcter diferent.

* Portar un espectacle a una entitat

Patrocini un circuit:

escola o un hospital

Com més llocs visitem nosaltres més
lluny arribarà la seva imatge de
marca. Associa el teu branding a una
gira o a una sèrie d’actuacions.

*Adquirir entrades en els nostres
espectacles per a aquests col·lectius.

Patrocini en producte:
Sovint més enllà d’allò econòmic
les companyies necesiten elements
tangibles per a les seves produccions.
Pensi que podem necessitar i que pot
aportar: roba, calçat, bitllets d’avió,
begudes…

“Una de les coses, que ens prenem més
seriosament, és el dret a ser feliços”

QUÈ OFERIM A CANVI?
A més a més de crear branding la
seva empresa, els seus treballadors i

Si és un treballador, un familiar
o un “Amic de Violeta”:

de:

*Invitacions als nostres espectacles i
gires

Si és una empresa, entitat o
Fundació:
*Espai a la web.

*Sessions postfunció: coneixi els
secrets del circ en els col·loquis de la
companyia

*Menció a la nostra comunicación
online (xarxes socials, bloc i
Newsletter)

*Invitació als assaigs generals: vingui
abans de l’estrena i sigui el primer en
veure el que estem preparant.

* Menció

*Entrada al backstage: com escalfa
una trapezista? Com es prepara un
acròbata. Sentis part de les vivències
i emocions dels artistes.

i

logo

en

la

nostra

*Menció en els mitjans de
comunicación clàssics (TV, Ràdio i
premsa)
*Espai en el marxandatge

Col·lectiu La Persiana
www.lapersianacirc.com
Facebook: /violetacirc
twitter: @lapersianacirc

Contacte
col.lectiulapersiana@gmail.com
Neus Molina i Lídia Figueras

