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SINOPSI

JUNGLA proposa un viatge per un ecosistema on poden aparèixer 
tot tipus d’éssers, formes, colors i sons. Un espai que dóna cabuda 
al més gran i també al més petit. Un espai on conviuen diferents 

cossos amb comportaments sorprenents. Cossos que es camuflen, 
brillen, floten, reboten, s’estiren i es transformen constantment. Un 

espai no explorat, on la sorpresa i la màgia poden donar-se en 
qualsevol moment i on tots els elements estan en continu moviment. 

Espectacle recomanat per a infants de 2 a 5 anys.



CONCEPTE
Amb la seva nova peça JUNGLA, el 
col·lectiu Big Bouncers es proposa el 

repte de conquerir la mirada i
l'entusiasme dels més petits.

El desig del col·lectiu és continuar amb 
la recerca iniciada en la seva peça 

O.V.N.I on es juga constantment amb la 
relació entre els cossos i els objectes, el 

context i el significat.
En aquesta peça, i tenint en compte la 
mirada dels més petits, es pren com a 

punt de partida l'imaginari de la 
jungla i des d'allà s’inicia la recerca de 
materials físics, elements escenogràfics, 

objectes i textures que generen un espai 
particular i únic sense necessitat

de representar alguna cosa ja existent.
JUNGLA proposa un viatge per un
ecosistema on conviuen diferents

éssers, formes, textures, colors, llums i 
sons. Els cossos es transformen

constantment, es camuflen, s'estiren, 
reboten, xoquen, riuen, brillen,

canvien de color, es confonen amb
el paisatge i juguen.

La sorpresa i la màgia poden donar-se
en qualsevol moment ...

JUNGLA convida els més petits 
a descobrir què passa en aquest petit 

ecosistema al llarg d'un dia. 
Quins éssers habiten aquest món? Com 
es relacionen? Què fan a l'hora de la 
migdiada? Quines habilitats tenen? 

Com es comporten, s'ajuden,
es comuniquen?

En aquesta nova JUNGLA tot, o gairebé 
tot, és possible ...



FITXA ARTÍSTICA

Direcció: Big Bouncers
Creació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai , Mireia de Querol, Ursa Sekirnik

Interpretació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai , Ursa Sekirnik/ Mireia de Querol
Espai sonor i música original: Oriol Roca

Espai escènic: Maria Alejandre
Disseny d’il·luminació: Joana Serra

Tècnica il.luminació: Joana Serra/ Anna Boix
Disseny vestuari: Big Bouncers i Maria Alejandre

Confecció de vestuari: Maite Villaroya
Foto i vídeo: Tristán Pérez-Martin

Producció: Anna Bohigas
Comunicació : Imma Romero

Distribució: Laia Montoya
Agraïments: Nona López

Coproducció: Mercat de les Flors
Amb la col·laboració de: Festival El Més Petit de Tots, La Caldera centre de

creació de dansa i arts escèniques, El Graner, La Poderosa, La Visiva
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya

Projecte dins del marc de col·laboració entre el Bærum Kulturhus (Noruega) i el
Mercat de les Flors.



TRAJECTÒRIA DEL COL·LECTIU BIG BOUNCERS

Totes elles són creadores independents residents a Barcelona.
Actualment gestionen les activitats de l’espai de creació La Visiva (Barcelona). 

Compten amb una àmplia trajectòria com a creadores així com en la docència de la 
dansa.

Comencen a treballar conjuntament al maig del 2012, compartint les seves
inquietuds i desenvolupant una pràctica comuna, amb l’interès d’investigar i

aprofundir en els nous llenguatges escènics i generar una metodologia de
treball pròpia. Des de l’inici el treball del col·lectiu s’ha desenvolupat i articulat
al voltant de tres eixos d’acció: la creació de peces escèniques, la creació de

performances per espais no convencionals “site specific”, i la pedagogia.
Fins ara han estrenat les peces: Big Bounce (2013), Big Bounce Site Specific

(2013), Doppelgänger (2014), I see a spider on the wall (2014), O.V.N.I (2017) ,
Acte reflex (2018) i Jungla (2018).

El col·lectiu ha rebut el Premi Sebastià Gasch, Aplaudiment a la creació
emergent, FAD 2015, per la peça BIG BOUNCE.  L’any 2018 són nominades
als Premis de la Crítica de les Arts Escèniques amb la peça O.V.N.I com a 

millor espectacle nacional de dansa.



CECILIA COLACRAI
Ballarina, creadora independent i professora de dansa
contemporània resident a Barcelona des de l’any 2002.

Actualment treballa de manera independent amb diferents 
artistes com: Anna Rubirola i Mireia de Querol en el

Col·lectiu Big Bouncers, amb el qual gestiona també l’espai 
de creació La visiva; Joao Lima i Anna Rubirola en la peça 
“Morder la Lengua”, que rep el Premi Klauss Vianne amb el 
qual circula per 5 capitals de Brasil durant el 2016; amb el 

Gruop La Bolsa i Thomas Hauert en l’espectacle “La mesura 
del desordre” estrenat el juliol del 2015 dins el marc del Festi-
val Grec de Barcelona. Col·labora també amb el coreògraf 

Emmanuel Grivet en diferents projectes 
relacionats amb la improvisació.

www.ceciliacolacrai.com

ANNA RUBIROLA
Creadora independent i intèrpret, resident a Barcelona. Des 

del 2005 combina la feina d’intèrpret amb la creació pròpia i 
col·lectiva. Forma part del col·lectiu Big Bouncers, de G.R.U.A 
i del Group La Bolsa que ha creat “La Mesura del desordre” 

amb direcció de Thomas Hauert estrenada al
Festival Grec 2015.

Anteriorment ha col·laborat amb creadors com Pere Faura, 
Joao Lima, Maria Montseny, Mira Calix (Londres), Vrak’ Trio 

(França), Julyen Hamilton i John Jasperse.
Ha treballat com intèrpret a diverses companyies:Àlex Rigola, 
Erre que Erre, Sol Picó, Array (Londres), F.& C. Ben Aïm (Paris). 

Ha dirigit la preparació física d’actors en produccions de teatre 
de Pau Carrió i Àlex Rigola, i creat la coreografia d’”Enric V” i 

“Hamlet” de Pau Carrió. Imparteix cursos de dansa
contemporania, improvisació i composició des de l’any 2000

a diferents centres internacionals.
www.annarubirola.wordpress.com

MIREIA DE QUEROL
Coreògrafa, ballarina i professora de dansa contemporània,

resident a Barcelona.
Graduada en el Grau Superior de Dansa Contemporània a la

Theatreschool (AHK), Holanda, 2003-2007. També es llicencia en
Humanitats a la Universitat Autònoma de Barcelona (2001-2008).

Com a coreògrafa treballa amb el col·lectiu Big Bouncers i forma part 
del Group la Bolsa. El seu solo “I tots els altres” (2011), fou

guanyador del 3er Premi al Baltic Movement Contest
de Gsansk, Polònia (juny 2011).

Com a ballarina treballa regularment amb el coreògraf i ballarí Albert 
Quesada, i amb la Cia.Mudances, dirigida per Àngels Margarit. Ha
treballat amb coreògrafs com Kenzo Kusuda, Arantxa Sagardoy,

Angela Lamprianidou i Sebastián G.Ferro.
Des del 2012 co-dirigeix la mostra de dansa contemporània Mostra

IN SITU. Com a professora ha impartit classes de dansa creativa,
dansa contemporània, i improvisació des de 2007 a diversos
centres com Tragantdansa, Eòlia i CSD de l’Institut del Teatre

de Barcelona, entre d’altres.

http://www.ceciliacolacrai.com 
http://www.annarubirola.wordpress.com


CONTACTE
bigbouncers111@gmail.com

0034 610688501// 0034 696613914
producció: anbohigas@gmail.com  636804620

distribució: laiagestiocultural@gmail.com 676415581

MÉS INFO
www.bigbouncers.info

VÍDEO
Tràiler: 

https://vimeo.com/282678450

Fotos dossier: Tristán Pérez-Martín

http://www.bigbouncers.wordpress.com 

