
Cie L
presenta

INO
espectacle de circ

durada: 55 minuts

una creació de

Ino Kollektiv

per a tots els públics



Informació

*  Espectacle accessible per a persones amb limitacions d’oïda

IDEA ORIGINAL : Ino Kollektiv

INTÈRPRETS I CREADORES : 
 Alba Ramió i Güell, Chloé Lacire, Eva Luna Fra�ini, Lavinia Gilardoni,  
 Noémie Olphand, Raphaëlle Rancher, Rebecca Vereijken

ACCOMPANYAMENT ARTISTIC : Quim Giron , Alba Sarraute, 
 Catherine Dubos , Roser López Espinosa

ASSESSOR DE CIRC : Fernando Jorge Melki

MÚSICA ORIGINAL : Pol Jubany

DISSENY DE LLUMS : Lydie del Rabal

VESTUARI : Christine Thomas 

PERÍODE DE CREACIÓ : 2018 - 2020

PRODUCCIÓ : Cie L
 
COPRODUCCIÓ : CIRCADA 

VIDEO : Ma�eo Silvan

DISSENY :  Filippo Moscatelli



Suports i premis

Cronopis espai de circ | CIRCADA | Piste d’Azur | La Central del Circ
La nave del espacio | L’Estruch Fàbrica de Creació de les Arts en Viu | Cirko Vertigo 
Académie Fratellini | Extrême Jonglerie | Château-Neuf Des Peuples 
Fundació La Plana | Latitude 50 -  Pôle des arts du cirque et de la rue

AMB EL SUPORT DE : 

PREMIS ZIRKÒLIKA DE CIRC DE CATALUNYA 2019

MILLOR ESPECTACLE DE CIRC DE CARRER

IV FESTIVAL TERRITORIO VIOLETA 2021
(MENCIÓ)

h�ps://www.festivalterritoriovioleta.com/festival/iv-edicion-�v/



Lorem ipsumLorem ipsum

Agenda

 2019 La Nave de l’Espacio ES ; Festival Circada ES ; Circ Cric ES          
Festival Circorts ES ; Festival L’été à l’Etang FR ; Vilafranca ES  ; Festival Sul 
Filo del circo IT ; Festival d’Aurillac FR ; Composé Festival DE;  Sabadell ES .

2020  Festival RICA CI ;  Piste d’Azur*  FR ; Festival les Noctambules 
* FR ;  De Gevleugelde Stad Ieper 2020 * BE;  Tête-à-tête festival 2020 * 
DE ; Tarmac Festival * FR  ; Chamrousse en Piste * FR  ; Spoffin OFF * NL ; 
Château-Neuf Des Peuples FR ; Tu�i Ma�i per Colorno IT.

2021 La Central del Circ ES ; L’Estruch ES  ; CIRCAIRE ES ; Scimmie 
Volanti ES ; Tangent Festival ES ; Fira del circ La Bisbal ES ;  Été culturel - 
Cirqu'Evolution FR ;  La Déferlante FR ; FITT Festival ES ; Cergy, soit ! * FR ;  
Fries Straat Festival * NL ; Valencirc ES ; Sème ton cirque FR.

* Cancel·lat / Ajornat (Covid-19)



Sinopsi

7 dones no pesen molt en aquest món. 

Així que hem pensat: " i si ens apilem? "

INO som nosaltres, vestides de diverses capes de convencions 
socials, una mica com tot el món. Capes que ens molesten i que 

no ens deixen lliures per moure'ns. 
De seguida ens adonem que pesen més les pressions socials que 

aguantar el pes d'altres persones.

Llavors ens agafem de les costures i ens despullem.
Ens agafem les unes a les altres :

 ens portem, ens suportem i fem portés. 
Simplement perquè és el que volem fer, 

juntes.



Nota d'intencióNota d'intenció

.

“Estimat públic,
Quan vosaltres esteu dins del 

públic, és important que 
entengueu que us estimem de 

totes maneres. Si us trepitgem, 
si us ensenyem la nostra 

llengua, si us robem un vestit, 
penseu-hi intensament: 

us estimem.  És per això que 
volem fer-vos comprendre qui 

som, a la nostra manera. 
Com comunicar-se sinó?
Doncs per força venim a 

provocar,amb històries que 
segur us faran estar

amb nosaltres.”

Ino Kollektiv està compromès 
amb la investigació constant del 
cos. Transformem i reconstruïm la 
nostra tècnica perquè es
 converteixi en una part integral 
de la identitat del grup: 
un llenguatge, la projecció del 
que  fem, de com ens sentim, de 
com ho vivim, del que vivim.

El nostre espectacle
està viu. Elegim viure 
en un aprenentatge 
permanent i en 
constant procés de 
creació.



La CompanyiaLa Companyia

La Cie L  és una companyia francesa amb seu a  la Regió Sud (PACA) 
i ofereix actualment el marc legal i el suport per tres projectes 
artístics:  La Marelle, un espectacle de circ i literatura, Hopscotch - 
Circus Company, un duo d’hula hoop i verticals, i Ino Kollektiv.

Lorem ipsum

Ino Kollektiv neix durant l’estiu del 2017 amb la idea d'ajuntar-nos 
diferents dones que fan portés acrobàtics i per jugar a posar-nos una 
al paper de l'altra. Àgils que porten, portores que volen, sempre 
aprofitant la força del col·lectiu.

Aquesta idea es materialitza el Setembre del 2018 
quan ens ajuntem per començar a crear i a projectar
 en clau de futur. Després de nou mesos de gestació, 
el juny del 2019 el col·lectiu va donar a llum una 
primera versió de l’espectacle “INO” al Festival CIRCADA 
de Sevilla. El col·lectiu ja s’ha fet conèixer a França, 
Itàlia, Espanya, Alemanya, Bèlgica i la Costa d ’Ivori,
i té ganes de descobrir nous països amb 
una nova producció.



El col·lectiuEl col·lectiu

Chloé: Una dona de porcellana 
irrompible. Bretona tolerant a la 
margarina. Posposar és un mot que 
no coneix . Pensat… fet: és la més 
organitzada del grup! Es va graduar 
com a verticalista a l'escola de circ 
Arc en Cirque de Chambery.

Eva Luna:  Italo-argentina, fervent 
lectora, li encanta posar-se del revés! 
Després del seu màster en filosofia, 
s'ha format a l'escola de circ Piste 
d'Azur a França. Actualment també 
forma part de MÛ, la darrera creació 
de Simon Carrot - La Tournoyante.

Rebecca: Sempre amb el seu monyo 
acuradament despentinat és la 
Bradypus Torquatus Germánica del 
col·lectiu.  El seu riure contagiós 
ressona sovint.  S'ha graduat com a 
verticalista a  l' Académie Fratellini i  a 
la escola de Clown Le Samovar, de Paris.

Som set dones amb sis nacionalitats, parlem sis idiomes diferents i 
cadascuna amb un univers personal molt identitari. 

Totes aquestes diversitats ens presenten un món en conjunt amb una 
complexitat bella.



Alba: Catalana, portora nascuda en 
cos d'àgil. Li agrada ballar a la seva 
manera en qualsevol moment.
Després d’haver-se diplomat en 
Educació Social, s'ha format a l'Escola 
Rogelio Rivel de Barcelona i segueix la
seva formació amb cursos intensius.

Noémie: Francesa, la hiperactiva del 
grup i la més jove també. Li agrada 
inventar-se nous jocs i entretenir els 
altres amb les seves peripècies. S’ha 
format a la Scuola di Cirko Vertigo a Torí 
després d’un any de voluntariat a una 
escola amateur de circ a Berlín.

Lavinia:  Italiana i espanyola d'adopció, 
ha descobert el seu paper de Portora 
gràcies a INO. A gust amb l'acrobàcia 
com amb el menjar. S'ha format a 
la Rogelio Rivel de Barcelona i ha 
fet l'any d'especialització a la 
Flic Scuola di Circo de Torí (Itàlia).

Raphaëlle: Molles a les cames i una gran 
energia per compartir ... Després 
d’iniciar la carrera en enginyeria civil,  
decideix assistir als tres anys de 
formació artística a l’escola Arc en 
Cirque de Chambéry, abans d’unir-se a 
l’aventura “ INO ”.



Fitxa tècnica  Fitxa tècnica  

7 artistes en escena, 1 tècnica, 1 distribuïdora

Durada :  55 minuts

Lloc de representació : carrer, vela o sala. 

Aforament  ideal : 200 - 700 persones

Públic :  frontal o semicircular, màx 180 º

Espai escènic :   
 8 m x 8 m i 6 m d’ altura mínima ;  
 sòl  anivellat (0% pendent) i llis; amb linòleum negre que   
 cobreix l'escena (8m x 8m).  

La fitxa tècnica completa i el plànol d'il·luminació s'adjunten per 
separat. Per a qualsevol informació no dubteu en contactar amb 
la companyia.



Cie L
Ino Kollektiv

Info :     ino.kollektiv@gmail.com

Diffusion :       alba@inokollektiv.com
    +34 690314238   Alba

Technicienne :     technician@inokollektiv.com

Facebook :    Ino Kollektiv   
    h�ps://www.facebook.com/kollektiv.ino/

Instagram :  ino.kollektiv
    h�ps://www.instagram.com/ino.kollektiv/

website :    inokollektiv.wixsite.com/inok

Cie L
790, route de Saint Jacques, 
Auribeau sur Siagne 06810 - FRANCE
E-mail : compagniel.ciel@gmail.com


