ASSOCIACIÓ CULTURAL
KANAYA CIRC PRESENTA

CENTRE DE
LES ARTS DEL
MOVIMENT
EN COL·LABORACIÓ AMB

QUI ÉS KANAYA CIRC?
Kanaya Circ és una associació cultural
fundada el 2016 a la ciutat de
Cornellà de Llobregat amb el propòsit
de promoure el circ en totes les seves
formes, no només com a mitjà
d'expressió artística sinó que també
com a eina de transformació social i
educativa.El nostre equip professional
ha estat format principalment a
l'escola de circ de l'Ateneu Popular 9
Barris i posteriorment han ampliat el
seus coneixement en cursos impartits
per Cirque du Soleil i EYCO.

QUÈ ÉS CAM?
El projecte CAM neix de la necessitat de generar un espai d'oci
alternatiu vinculat a pràctiques artístiques i esportives
"minoritàries" prenent com a pilars principals els valors del circ
com la constància i la superació.
Sovint, el concepte circ s'associa a la figura del pallasso i
altres manifestacions del circ clàssic però CAM no pretén formar
futurs artistes professionals sinó donar cabuda a un públic molt
divers que busca en el circ una forma de pràctica d'exercici físic
generant una comunitat unida per el moviment.

QUINES ACTIVITATS ES FAN?

Monogràfic Aeris
· Teles acrobàtiques
· Trapezi
· Aro/ Lira
12< Anys

Una disciplina que
posa a proba la nostra
flexibilitat i força
amb un conjunt de
figures, caigudes i
rutines en alçades
vertiginoses

Circ Infantil
·
·
·
·

Malabars
Aeris
Equilibris
Acrobacia

6< Anys

El circ en edats
primerenques ajuda al
desenvolupament motriu
que posteriorment tindrà
una transferència a les
activitats quotidianes.
Per això apostem per una
formació
multidisciplinar fins
als 12 anys

QUAN ES FAN LES ACTIVITATS?
Dilluns

Dimarts

17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

Circ
Infantil
Monogràfic
Aeris
Iniciació

Dimecres

Dijous

Divendres

TARIFES

Vine 1 sessió

GRATIS
ACTIVITAT

PREU

Circ Infantil

35€/ mes 1 sessió/setmana

Aeris Adults

45€/ mes 1 sessió/setmana

Matricula: 20€/ Nucli familiar

*exempts sòcis Castellers de Cornellà

Totes les persones socies de Castellers de Cornellà
gaudiràn d'un 15% de descompte en totes les activitats.

QUÈ INCLOU EL PREU DE LES SESSIONS?
·
·
·
·
·

Retribució del formador/a
Assegurança de l'activitat
Despeses de materials per l'activitat
Despeses del Local
10% destinat a projectes de circ social

