
STAGE DE CREACIÓ CATASTRÒFICA 
A càrrec de: ÉLISE OUVRIER-BUFFET 
(França) 
Dies 11,12,13 i 14 de juny 2019  
 
Dirigit a:  
Pallasses professionals i/o que hagin realitzat un curs amb l'Élise. 
Aquest stage està pensat per a artistes en procés de creació d'un 
espectacle al que hi vulguin incloure accidents (comèdia física). 
 

 
 
Descripció: 
Aquest stage dóna l'oportunitat d'arribar bé amb una seqüència del vostre 
espectacle ja escrit o bé en procés d'elaboració,  per perfeccionar o fins i tot per 
resoldre-ho amb èxit. 
Si el participant no ha començat a escriure el seu espectacle, el taller proposa que 
vingui amb els seus accessoris preferits: disfresses, músiques, plats de fideus, violí 
... i se li demanarà que proporcioni un mínim de 3 minuts de rutines que es 
presentaran al començament del stage. 
 
Els dies es divideixen en dos parts. El matí es dedicarà a comentaris sobre el joc i a 
l'assessorament tècnic i la tarda es concentrarà a l'assaig amb una mirada externa 
regular. Al final del dia, les seqüències es presentaran al grup per tal de confrontar-
los regularment a un públic, i a la vegada perquè cadascú pugui veure el progrés 
del treball dels altres ... i, finalment, riure's! 
 
Objectius: 
- Comprendre millor l'execució tècnica d'una rutina accidentada. 
- Escriure accions i situacions amb objectius i intencions llegibles. 
- Assimilar les nocions fonamentals d'una escriptura irregular, accidentada (causes,    
  conseqüències, reaccions, objectius, estats, emocions ...). 
- Aprendre a col·locar el gag accidentat al servei del joc i del personatge. 
 



Horaris: de 9:30 h a 12:30 h i de 14:30 h a 17:30 h (24 hores) 
Lloc: Carpa Circ Cric  
Preu: 300 € 
 
El preu del taller inclou també: 
Entrades per a tots els espectacles del Festival de Pallasses 
Allotjament a les caravanes del Circ Cric 
Manutenció dels dies 11 fins el dinar del 16 de juny, a la Cantina del Circ Cric  
Inscripcions: festivalpallasses@circcric.com 
Més informació: tels 93 848 05 52 – 667 48 00 10 
Organitza: Circ Cric  
	  
 

 
ÉLISE OUVRIER-BUFFET  
(LILLI LA GAMELLE) 
 

 
En primer lloc s'entrena en judo, es forma 
en dansa clàssica i improvisació, i tot 
seguit segueix una formació de pallasso 
a l'escola Samovar, després a Hangar 
Mines. Més tard descobreix les alegries 
de l'accident i es submergeix de cap en 
l'aprenentatge de la comèdia física sota 
l'astut observador Stéphane Filloque, 
Michel Dallaire, Emmanuel Sembelly, Jos 
Houben i Albert Goldberg. 

Com a pallassa, crea diversos números 
individuals i participa en creacions 
col·lectives on coneix al seu futur 
company de joc, Christian Tétard amb el 
qual fa la ruta de molts festivals del carrer a França i a l'estranger amb "La 
fissures". 

Actriu i doble a l'escenari i a la pantalla. Pallassa d'hospital, autora i col·laboradora 
de llibres sobre la pràctica de pallasso. Condueix, en els últims anys, una recerca 
obstinada de «la comédie accidentogène» (comèdia propensa als accidents) tema, 
òbviament principal, del seu pròxim espectacle. 

Professora de clown i comèdia física, entre d'altres a "L'Acadèmia de Teatre de 
Shanghai", "Le Rire Médecin", "Le Daki Ling", "Le Samovar","Espace Catastrophe", 
"La Carrosserie Mesnier" i "Circ Cric". Fa l'assessorament a companyies de teatre 
de carrer, circ i teatre com a directora i entrenadora de caigudes. 
	  
	  


