


Serendipitat
 
Quatre vides que discorren en camins diferents; una trobada casual, accidental o per destinació. Tot es para, la
rutina es trenca i s’observa des d’una altra perspectiva. La reunió determina una reconsideració d’aquestes dones i
 alhora, una reafirmació.
             
Deixa un sabor i olor precisos. El desig de romandre-hi i continuar o anar més enllà; des de l’oblit o amb la
 voluntat de créixer per admiració, inspiració o distanciament. Confessen; amaguen aquells
costats que consideren inapropiats, es mostren més segures d’elles mateixes, busquen complicitat
o dibuixen els límits. El flux de consciència crea accions i reaccions, en part impredictibles.

Un espectacle de caràcter contemporani, caracteritzat pel seu propi univers.
 en el qual, a més de veure les diferents personalitats, veiem aquesta bonica i fresca bogeria
que les uneix per atzar.

Característic per posseir una cosa molt plàstica, la qual cosa es reflecteix en la composició de l’espai
 mitjançant l’atrezzo i el llenguatge del moviment; i així com passen d’una disciplina
a l’altra (dansa amb bungee, cant, malabars, corda llisa, dansa contemporània i teatre físic).

Durada: 40’

Artistes:Marius Dince, Sara Gil, Eleonora Gronchi i Melina Melamina

Mirada Externa: Pablo Meneu i Itamar Glucksmann

Mirada Externa Coreogràfica: Juana Varela

Mirada Externa Teatral: Lleó de Bari



 Fundada el 2019 a partir de la trobada entre Sara i Melina, formades al món del circ pro-
fessional, les arts plàstiques, i la dansa.
En compartir les seves inquietuds a nivell artístic, van trobar que estaven a la recerca d’un 
mateix llenguatge. És així com juntes co-funden la companyia Köselig Company, la quin
dirigeixen i integren com a artistes. Actualment és Melina qui es troba al capdavant de la com-
panyia.

Després de diverses representacions d’una primera creació (encara en procés), ia
partir de la trobada amb dos artistes més, decideixen ampliar el format d’aquesta peça.

Aleshores se sumen Eleonora Gronchi, cantant lírica i Marius Dince amb un gran domini dels 
malabars. Totes dues amb molta experiència en la performance. Aportant, més riquesa al pro-
jecte; cadascuna amb la seva pròpia signatura.

Juntes estrenen Serendipitat, espectacle de caràcter contemporani, caracteritzat pel seu propi 
univers i per posseir una cosa molt plàstica, la qual cosa es reflecteix en la composició del
espai mitjançant l’atrezzo i el llenguatge del moviment; i amb això com passen d’una
 disciplina a l’altra (dansa amb bungee, cant, malabars, corda llisa, dansa contemporània i 
teatre físic), representat al Festival de Circ Valencirc, Mostra d’Arts Escèniques de
Castelló entre d’altres, III CircoRed Market a Madrid, Circ-Pobla’t Rafelbunyol, etc.

Tot i ser una companyia emergent, les integrants tenen un llarg recorregut en les arts es-
cèniques, a més dels seus propis sols amb els que solen treballar
diferents festivals i companyies.

La Companyia



Marius Dince
                                                   El seu primer contacte amb les arts circenses l’any 2007 (Buenos Aires). 

Però és el 2010 quan decideix dedicar-se professionalment al circ (malabars).
 

Ha pres classes i seminaris a diverses escoles i centres culturals d’Argentina,
Nova Zelanda, França, Holanda i Espanya; de la mà de grans artistes com Pablo Pramparo (Les 7 Doigts de 

la Main), Bach la Ouach, Emil Dahl, Viktor Kee i Sean Gandini.

A més, es va formar en Expressió Corporal, Clown i Tango.

Ha participat amb el seu només de Tango-Malabares a festivals com Kaotik CircusFestival (Espanya),
 1° Trobada Buenos Aires Pol Circ, 2° Festival Circ Obert, Convenció Argentina de Circ (Argentina), Convenció 

de Malabars de Nova Zelanda, Mustard Show (Nova Zelanda), Rastelli Awards (Itàlia)…

Des del 2011 fins al 2015 va fer classes amb Pablo Brun, amb qui va formar una companyia de malabars (Zig 
Zag Circo). El seu xou “Just a Temps” ha estat presentat a més de 20 països, )(Nova Zelanda, Corea del Sud, 

Rússia, Romania, Brasil...)

A més integra Circ Reciclado, Companyia de Circ Educatiu creada el 2012, amb base a Bones Aires. Compten 
amb 5 xous que tracten la temàtica del reciclatge, l’alimentació saludable, la cura de l’aigua…

 
Actualment ha passat a formar part de la companyia de circ contemporani Köselig Company.



Eleonora Gronchi
       Perfomer i cantant.

 
Als 11 anys va començar la seva formació com a intèrpret amb Firenza Guidi, directora de teatre i 

circ contemporani reconeguda internacionalment pel seu treball amb NofitState Circus. Sota la
 direcció de Guidi, va participar en nombrosos espectacles amb artistes internacionals durant més de 

20 anys amb la companyia Elan Frantoio.

El 2018 es va graduar en cant d’òpera al Conservatori de Bolonya i des de llavors ha
 participat com a mezzosoprano en concerts, produccions líriques i representacions teatrals a Itàlia, 

Anglaterra i Espanya.

Ha col·laborat també amb el col·lectiu musical italià Zerocrediti, el Festival d’Òpera de Lucca, la com-
panyia Ophelia Lauper i el col·lectiu Londinenc de circ experimental Circumference.

Eleonora també ha treballat com a directora en espectacles com Elixir d’amor per al
Festival de l’Òpera de Lucca i Licht per a Zerovocal Ensemble.

Amb Pablo Meneu co-dirigeix   i actua en escenaris multidisciplinaris com, la III Nit de Circ Valencià. 
Ha dirigit la IV Nit del Circ Valencià.

Actualment integra la companyia Köselig Company com a artista i creadora, a més de ser 
co-fundadora de l’escola professional en arts circenses Creat.



Melina Melamina
     Fa l’Escola de Circ Carampa, Madrid, tres anys.

Anteriorment estudia Belles Arts a la Universitat
Politècnica de València).

Continua dansa contemporània amb cursos setmanals i tallers a Brussel·les (Peeping Tom, Última Vez-
Wim Banderkeybus, Cie. Les Vikings, Les Roses, etc). Seguint amb els seus inicis en trapezi a vol.

A Tolosa, segueix formant-se en trapezi, a més de realitzar el grau de Circ i Dansa a la Université de 
Mirail.No ha deixat de prendre cursos de les diferents disciplines circenses i dansa. Professora de 

Hatha Ioga.

Ha ensenyat a Circus Zonder Handen (Brussel·les), École de circ de Namur (Namur) a Bèlgica i a 
Madrid. Actualment, imparteix trapezi i corda llisa a l’Associació Valenciana de Circ, i n’ha portat la

 coordinació artística. Co fundadora de lescola prfesional Creat, on també ensenya.

Va participar en festivals i altres amb el seu sol de trapezi, duet de portés i troupe de banquines. T.A.C. 
(Valladolid), Teatre Circ Price (Madrid), Festival de Circ d’Àlcobendas (Madrid), Zanduzelai (Pamplona), 

KaotikCircus Festival (Sot de Chera), Teatre Bodeville (Madrid), III Nit del Circ 2019 (Alacant) i altres, 
Cicle Migrats Circ 2019 (València), Gala La Vall Dansa (La Vall d’Uixó (2020)…..

Actualment actua amb el seu sol i amb altres companyies. Ha estat coordinadora de la IV Nit del Circ 
Valencià. Co-fundadora de Köselig Company.



Sara Gil
     Artista de circ, ballarina i coreògrafa.

Inicia el seu contacte amb la dansa als 4 anys (Escola Hélade,Burgos)
Fa marxada del Ballet Contemporani de Burgos.

Continua al Reial Conservatori Professional de dansa Mariemma (Madrid)
en dansa clàssica i es gradua en Ensenyaments professionals de dansa contemporània.

Des del 2012 ha integrat companyies internacionals com Cie Cieza dance
(Brussel·les), New Dance Company (Holanda), i es troba amb els aeris per Aerial

Jockey Strada (Alacant).

Actualment de gira amb la companyia Nuc (Vila-Real), participant en festivals com Tarrega, Leioa, Fit 
Cadis... i internacionals com Caminhos D’Aigua a Portugal, o Toma Caragiu a Romania.

Ha participat en produccions realitzades a França, Portugal, Bèlgica, Països Baixos, Macedònia, 
Romania i Hongria.

Des del seu retorn a Espanya, comença a formar-se ia investigar el món aeri (trapezi, teles, cèrcol i 
dansa aèria amb arnès), creant així una formació interdisciplinària.

Actualment forma part de Köselig Company, la qual va fundar al costat d’altres artistes.



- Muntatge: 3 hores

- Desmuntatge: 1 hora

- Espai Escènic:
És necessari sòl llis i sense pendent. Superfície de linòleum de 8mx8m (Adaptable. La companyia en disposa).
- Mesures de lespai:
8m d’amplada x 8m de profunditat x 7m d’alçada (adaptables).

Per fer els aeris, calen 2 punts d’ancoratge. (1 per al bungee i 1 per a la
 corda), amb opció de contractar l’espectacle amb estructura autònoma per a carrer (consultar
mesures a la companyia).

- So i il·luminació (en cas de carrer o sala):
Equip de so (disposem d’ell per a carrer) en cas de facilitar-ho necessitaríem connexió mini-jack i
connexió a la taula per al nostre micro sense fil. Il·luminació adaptada a la localització de lespectacle.

Capacitat de 1400 W (per al nostre propi equip en cas d’haver de portar-lo).

- Monitors (si és possible)

La il·luminació en cas de ser a sala, es veuria in situ amb els tècnics (necessitant 1h extra per a muntatge) o es
 enviaria fitxa per endavant; i per a carrer en cas que es realitzés de nit, seria adaptable i possible parlar
 amb la companyia per endavant. És possible realitzar l’espectacle en horari dur però preferentment amb
 llums i de nit.

- Atrezzo:
Utilitzarem maletes, roba i un futó petit, a recollir després de la funció per la companyia.

Necessitat d’una taula i cadira per al tècnic/a.

En cas de NO REUNIR alguna d’aquestes característiques, consulteu la companyia.
En cas de contractar fora de la ciutat base de la companyia, poseu-vos en contacte per tancar desplaçament,
allotjament i dietes en cas que correspongui.

Fitxa Tecnica



www.koseligcompany.com

koseligcompany@gmail.com / +34  633578669

Instagram  .  Vimeo   .   Facebook

Contacto


