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Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña
Cultura no Camiño
Reaou
RGTA
Ler Conta Moito

“Moc Moc Espectáculos y Animación” , creada a finais do 2018 por David Merelas “MeRe Clown” co fin de promocionar os seus propios espectáculos, é
unha compañía adicada á produción e á distribución de espectáculos e animacións para tódolos públicos e espazos. Pouco a pouco foi colaborando con
diversos artistas ofertando diferentes propostas culturais, á vez que crean novas propostas conxuntas a través de Moc Moc Producións.

CIRCO E CLOWN 
PEQUENO/MEDIANO FORMATO

• MERE CLOWN
• Circo na casa
• MeRe-cidamente
• Aparvaolimpiadas

• JAVI MALABARES
• A fuego lento
• Influencer

• THE SHESTER’S
• La Chimba

• SANTIMBANQUI
• Directo ó corazón

• SEMPRE ARRIBA 
• Oda ó amor

• PATTY DIPHUSA
• SuperHarte 2.0

• CÍA BEROA
• Fireshow Elderblót

• HIPNÓTICA TEATRO
• Brigit a Deusa Celta do Lume

PASARRÚAS / ITINERANTES / 
ANIMACIÓN EVENTOS

• MOC MOC PRODUCIÓNS
• Circo de rúa Moc Moc

• SEÑOR LILI
• Lilicleta disco móbil

• HIPNÓTICA TEATRO
• Dragón Celsius

MÚSICA INFANTIL

• MERE CLOWN
• Peque Disco Moc Moc
• Peque Disco Moc Moc and

remember temazos 2000

DANZA - BREAKDANCE

• UMAMI DANCETHEATRE
• Agridulce

Espectáculos destacados nesta cor

Espectáculos de igualdade de 
xénero nesta cor

Actividades de medioambiente 
nesta cor
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“Moc Moc Espectáculos y Animación” , creada a finais do 2018 por David Merelas “MeRe Clown” co fin de promocionar os seus propios espectáculos, é
unha compañía adicada á produción e á distribución de espectáculos e animacións para tódolos públicos e espazos. Pouco a pouco foi colaborando con
diversos artistas ofertando diferentes propostas culturais, á vez que crean novas propostas conxuntas a través de Moc Moc Producións.

CIRCO E CLOWN GRAN 
FORMATO

• MOC MOC PRODUCIÓNS
• Circo Moc Moc
• Feira de circo Moc Moc

CONTACONTOS DE CIRCO

• MERE CLOWN
• A verdadeira historia de Hamelín
• O axudante de Papá Noel

INFANTIL

• MERE CLOWN
• Os contos do avó, lendas e historias 

de Galicia
• Os contos do avó, mulleres galegas

• CARLOS SANTE
• Charlie, o inventor de palabras

• CONCEDECLOWN
• Contos, risas e rock and roll

TÍTERES

• JUSTE KAMISHIBAI
• As historias viaxeiras do Kamishibai
• Os Nortis e os libros sen título
• O fantástico carro dos soños

MAXIA

• MAGO CHARLANGAS
• Atemporal

• HIPNÓTICA TEATRO
• Minerflu, a bruxa maga

• CONCEDECLOWN
• Tachan tachan 2.0

MEDIOAMBIENTE

• FANNY MEDIOAMBIENTE
• Xogando a reciclar (obradoiro 

teatralizado)
• Descubrindo o mundo coa 

microbioloxía (obradoiro)

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña
Cultura no Camiño
Reaou
RGTA
Ler Conta Moito

Espectáculos destacados nesta cor

Espectáculos de igualdade de 
xénero nesta cor

Actividades de medioambiente 
nesta cor
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Espectáculo interactivo e itinerante, tipo pasarrúas ou para un recinto interior.
Zancudos, clowns, malabaristas, acróbatas, lume, luces, pompas de xabón e música encherán
de ledicia todo tipo de evento interactuando directamente cos asistentes e montando unha
auténtica festa.
Realización de paradas en lugares concretos para levar a cabo números de circo, clown ou
xogos co público tales como animacións ou coreos guiadas

Opcións de complementos musicáis:
• “Lilicleta”: un antigo tricilo dos anos 60 de reparto de leite convertido nunha auténtica

discoteca con rodas que amenizará co seu equipo completo de luces, equipo de son
autónomo, pompas de xabón e speaker.

• Comparsa de batukada
• Carriño con pequeno altavoz portátil

*posibilidade de adaptar a temática:
circo, anos 20, nadal, entroido ou
calquera temática á que nos podamos adaptar

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

(pasarrúas e animación de eventos)

Estilo: pasarrúas, animación de eventos 
circense/teatral/temática

Duración: 2 horas (axustable según necesidades)
Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK AQUÍ PARA VER VÍDEO

Moc Moc Producións

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=-xBuoXbcj_c
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A Lilicleta é unha auténtica festa rodante. Un antiguo triciclo dos anos 60 de
reparto de leite transformado nunha disco a pedais fará que nenos e maiores
bailen e desfruten.
Equipo de son autónomo, luces, pompas de xabón, speaker, unha bocina de
barco e decoración ou vestiario que se axustan ó tipo de evento
Unha gran elección para animar pasarrúas ou eventos en recintos pechados,
feiras modernistas, festas populares, eventos deportivos, nadal, entroido,
dinamización de hostelería e comercio, etc.

Estilo: pasarrúas / animación de eventos
Duración: 90 minutos (ou adaptable según 

necesidades)
Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: exterior e interior

CLICK PARA VER VÍDEO

O Señor Lili

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=0qvbeX1xURM
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De entre os ceos chega cuspindo lume o impoñente Dragón Celsius, co seu tamaño
de 12 metros.
Unha manda de artistas abrindo camiño festexando a súa chegada con percusión,
lume e danzas tribais.
Malabares de lume, pirotecnia de chan, música en directo, danza e bonecos xigantes
fan deste espectáculo un deleite dos sentidos.

Estilo: pasarrúas/itinerante + final estático
Duración: 50 minutos

Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Hipnótica teatro

Elenco completo:
• 6 persoas manipulando o dragón de 12 metros
• 2 bailarinas con lume
• 1 malabarista de lume
• 5 músicos
• 2 bonecos xigantes

Duración:
• Parte itinerante: 30 minutos aproximadamente
• Parte estática: 20 minutos aproximadamente

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=BEuzPSfMffQ
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Estabades agardando por unha gran festa e por fin chegou! Chega... PEQUE DISCO MOC
MOC!!!
Convertiremos nunha auténtica disco móbil infantil todo espazo ó que levemos este
espectáculo.
Equipo de iluminación disco, máquina de fume, pompas de xabón, xogos musicáis, coreos
guiadas, circo, malabares con lume ou luz e sobre todo moito humor farán que tódolos
asistentes salten, xoguen, bailen, rían e gocen dende as máis coñecidas cancións infantís
ata a música actual mentres pasamos por unha auténtica sesión remember cos éxitos da
década do 2000 pensado para os maiores porque, nesta disco, non hai límite de idade!

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Estilo: animación musical, clown e circo 
Duración: 50 minutos

Tipo de público: infantil e familiar
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

MeRe Clown

David Merelas é MeRe Clown, un personaxe directo, descarado e extrovertido que fai da interacción directa co público a súa marca persoal.

Dende o ano 2018 realizou máis de 280 actuacións.
Formado na Asociación Cultural Manicómicos de A Coruña, a escola de circo CIRCONOVE de Santiago de Compostela ou cos mestres da escola francesa de clown
“Hangar des Mines”
A finais do ano 2018 comeza un novo proxecto persoal creando a distribuidora de espectáculos “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

Ler Conta Moito

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=y0IE8a2tNbI


Estabades agardando pola auténtica festa e por fin chegou! Chega... PEQUE DISCO MOC MOC
AND REMEMBER TEMAZOS 2000!!!
Convertiremos nunha auténtica disco móbil infantil todo espazo ó que levemos este
espectáculo.
Equipo de iluminación disco, pantalla DJ, máquina de fume, pompas de xabón, xogos
musicáis, coreos guiadas, circo, malabares con lume ou luz e sobre todo moito humor farán
que tódolos asistentes salten, xoguen, bailen, rían e gocen dende as máis coñecidas cancións
infantís ata a música actual.
Como fin de festa pincharemos unha sesión dj remember cos temazos da década do 2000
pensada para que os maiores desfruten de antigos éxitos xunto ós seus peques porque, nesta
disco, non hai límite de idade! Confetti, balóns xigantes, batallas de baile e moito máis!

Duración aproximada:
Parte Peque disco Moc Moc: 50 minutos

Sesión dj Remember temazos 2000: 1 hora 10 minutos

www.mocmoc.es
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Estilo: animación musical, clown, circo e DJ 
Duración: 2 horas

Tipo de público: infantil e familiar

CLICK PARA VER VÍDEO

MeRe Clown

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA
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https://www.youtube.com/watch?v=y0IE8a2tNbI
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Unha trepidante aventura con dous divertidísimas personaxes, contada a través de varias
historias ligadas sen descanso que vos deixarán nin pestanexar.
Nada coma o que probaras antes, este dúo de danza de rúa crea números clásicos con
toques contemporáneos nunha surrealista mestura de breakdance, teatro, pantomima e
comedia física nutríndose do público como enlace dentro da historia.

www.mocmoc.es
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Estilo: breakdance, comedia física e 
pantomima

Duración: 50 minutos
Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Umami dancetheatre

A compañía Unami Dancetheatre foi fundada en 2013 por Gustavo Hoyos (España) e Jerome Leperlier (Francia). Ambos son bailaríns de breakdance que engaden un
gran carácter cómico ás súas actuacións.
Dende a súa fundación actuaron en diversos festivais nacionais e internacionais como en Dubai, Portugal, Suiza, Inglaterra, Noruega, Irlanda, Austria, Polonia,
Luxemburgo, Letonia, Alemaña, Italia, Brasil, Liechtenstein, Chequia ou Eslovaquia.

Entre outros contan con primeiros premios en festivais de Murcia, Alcobendas, Navarra, Palencia, Zaragoza, Italia ou Eslovaquia

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

RGTA
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Un espectáculo en prol da igualdade que busca concienciar sobre a importancia 
de colaborar nas tarefas domésticas a través do xogo e a imaxinación.

Para este clown os roles entre homes e mulleres non están marcados. As tarefas
domésticas din que hai que repartilas e non son aburridas en absoluto, pero… son tan
doadas como parecen?
Con moitas torpezas, humor e malabares ou equilibrios con “cousas de andar por casa”
seguro que este circo ten arranxo!

www.mocmoc.es
666911190
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Estilo: circo(clown, malabares, equilibrios)
Duración: 45 minutos

Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior 

CLICK PARA VER VÍDEO

MeRe ClowN

David Merelas é MeRe Clown, un personaxe directo, descarado e extrovertido que fai da interacción directa co público a súa marca persoal.

Dende o ano 2018 realizou máis de 280 actuacións.
Formado na Asociación Cultural Manicómicos de A Coruña, a escola de circo CIRCONOVE de Santiago de Compostela ou cos mestres da escola francesa de clown
“Hangar des Mines”
A finais do ano 2018 comeza un novo proxecto persoal creando a distribuidora de espectáculos “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=N8E7LVq62tc


Un torpe artista itinerante fai a súa tola entrada na vila. Todo vai a pior cando o seu
axudante non aparece. Erros, triunfos frustrados, material improvisado para sacar
adiante o espectáculo: unha vasoira que cobra vida, un monstro no medio do público con
chapuzón na auga incluído... e ó final resulta que o espectáculo non era nesa vila!
Clown, malabares, equilibrios e lume son o resultado dun espectáculo no que prima a
participación e interacción co público no que este devandito personaxe terá que
amañarse para sair victorioso e bulir a fume de carozo para a vila correcta.

www.mocmoc.es
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Estilo: circo e clown (malabares, equilibrios, 
lume, participación do público)

Duración: 50 minutos
Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

MeRe ClowN

David Merelas é MeRe Clown, un personaxe directo, descarado e extrovertido que fai da interacción directa co público a súa marca persoal.

Dende o ano 2018 realizou máis de 280 actuacións.
Formado na Asociación Cultural Manicómicos de A Coruña, a escola de circo CIRCONOVE de Santiago de Compostela ou cos mestres da escola francesa de clown
“Hangar des Mines”
A finais do ano 2018 comeza un novo proxecto persoal creando a distribuidora de espectáculos “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=E61qECDm--k&t=


Estilo: clown (temática deportiva)
Duración: 45 minutos

Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Un amago de atleta polipatético verase involucrado en multitude de problemas para lograr a
ansiada medalla olímpica. A cerimonia de apertura remata sendo un desastre, tenta acadar o
éxito nos deportes máis coñecidos e o único que logra é o fracaso máis absoluto. Logrará
acadar a ansiada medalla?
Clown, mimo, pantomima e slapstick mestúranse neste tolo espectáculo no que o seu
protagonista sae dun problema para entrar noutro e para rematar coa vitoria máis ridícula
xamáis vista na historia.

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

MeRe ClowN

David Merelas é MeRe Clown, un personaxe directo, descarado e extrovertido que fai da interacción directa co público a súa marca persoal.

Dende o ano 2018 realizou máis de 280 actuacións.
Formado na Asociación Cultural Manicómicos de A Coruña, a escola de circo CIRCONOVE de Santiago de Compostela ou cos mestres da escola francesa de clown
“Hangar des Mines”
A finais do ano 2018 comeza un novo proxecto persoal creando a distribuidora de espectáculos “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

https://www.youtube.com/watch?v=v2XVaMPUP8Q
http://www.mocmoc.es/


Estilo: circo e humor
Duración: 45 minutos

Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Javi malabares amosa a súa receita para un espectáculo misturando humor e
malabares nunhas proporción que xeran abraio, gozo e ledicia a partes iguais.
Os seus utensilios son o seu bo humor, malabares con lume, mazas, equilibrios cunha
Barbie, cóitelos, diábolos, devil stick, xogo e participación do público e ata malabares
cunha motoserra.

Javier Alonso leva toda unha vida adicada ó mundo dos malabares e o teatro de rúa, participando en numerosos festivais nacionais e internacionais.

Premios acadados
-1º premio VI Festival “Va de calle” 2013. Tafalla, Navarra -2º premio Festival Diviértete 2017. Villar del Rey, Badajoz
-1º premio concurso Artistas de rúa Aranda del Duero 2011 -1º premio concurso Artistas Urbanos Trespaderne 2018. Burgos

Javi Malabares

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

https://vimeo.com/53426250?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=5039617
http://www.mocmoc.es/


Estilo: circo e humor
Duración: 50minutos

Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

www.mocmoc.es
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Un antigo malabarista perdido nun mundo novo, unha filosofía de vida, un postureo…
Influencer, comunicador, animal social, líder de opinión, celébrity, gurú, coach… un
perfecto idiota ó que non hai tendencia nin trending topic que se lle escape.
O seu smartphone é o seu fiel compañeiro, o seu aliado, o seu amor e realmente non
podería sobrevivir sen él.

Javier Alonso leva toda unha vida adicada ó mundo dos malabares e o teatro de rúa, participando en numerosos festivais nacionais e internacionais.

Premios acadados pola compañía
-1º premio VI Festival “Va de calle” 2013. Tafalla, Navarra -2º premio Festival Diviértete 2017. Villar del Rey, Badajoz
-1º premio concurso Artistas de rúa Aranda del Duero 2011 -1º premio concurso Artistas Urbanos Trespaderne 2018. Burgos

Javi Malabares

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

https://vimeo.com/640305922?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=5039617
http://www.mocmoc.es/
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Xenial, iso significa “La Chimba”. E non hai mellor forma para referirse a este
espectáculo libre e descarado onde grazas ós malabares, equilibrismos,
diferentes tipo de monociclos, antipodismos (malabares cos pés) e humor
pasemos unha xornada “Chimba”.

Estilo: circo, teatro e humor
Duración: 50 minutos

Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: exterior e interior

Intérpretes: Rubén Burgos e Manoela
Wolfart

CLICK PARA VER VÍDEO

The Shester’s

THE SHESTER’S son unha compañía Vallisoletana formada por Manoela (Brasil) e Nebur Frick (Cidade Real).

Premios acadados polo espectáculo “La Chimba”: Premios acadados polos seus integrantes:
-Kultur auf der strasse. 2019. Alemaña -Gañadores de Talent Madrid na categoría circo 2014
-Primeiro premio X Certame artistas de rúa Aranda del Duero. 2019 -Primeiro premio Festival Diviértete

-Segundo premio Festival Callejearte
-Segundo premio Trebufestival
-Primeiro premio sección off no TAC de Valladolid

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=xvezuv8MiVA


Estilo: circo (malabares, clown, monociclo xirafa, 
lume)

Duración: 40 minutos
Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO
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Monociclo xigante, mazas, pelotas, lume, coitelos, un paraugas, equilibrio e enerxía
delirante son as claves deste show que xa deu a volta ó mundo.
Un agudo sentido da oportunidade permítelle detectar o momento xusto para detonar
gargalladas. A improvisación e o humor son as chaves coas que nos abre as portas ó
seu máxico universo de xogos e moito ritmo.
Santimbanqui é un neno con corpo de adulto que non detén a súa marcha con tal de
divertir a públicos de tódalas idades. A súa gran destreza e espontaneidade
combínanse co clown e os malabares.

Santiago Garrido Noveri adícase ás artes circenses e teatrais dende hai máis de 20 anos. Artista nómade, sempre en movemento e crecemento, conta con
actuación en diferentes zonas do mundo coma Arxentina, Xapón ou Italia

Santimbanqui

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

https://www.youtube.com/watch?v=gXwl0cguNSM&t
http://www.mocmoc.es/


Pasamos a vida escoitando poemas e cancións de amor que nos ensinan que o amor
verdadeiro é incondicional, que pode con todo, que sufrir por amor é o normal
dentro desta sociedade.
Un número para todos os públicos no que, dende o clown e xogando coas teas
aéreas, faise unha pequena parodia desta concepción romántica do amor de parella.

www.mocmoc.es
666911190
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Estilo: acrobacia aérea e clown
Duración: 35 minutos

Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: exterior e interior con lugar 

axeitado de anclaxe para aéreos ou espazo para 
montar estructura (consultar para interior)

CLICK PARA VER VÍDEO

Sempre arriba

Marta Iglesias formouse en diferentes escolas de circo de España e no extranxeiro, como Francia ou Arxentina. Esta pallasa de hospital de natureza inquieta fixou
o clown coma o seu elemento comunicativo. A impro, as acrobacias ou os aéreos son a combinación perfecta para acadar a conexión co seu público.

Primeiro premio no Festival de Mulleres con Narices. Gran Canaria 2020

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=gqAPucRxT64


Estilo: circo (clown e acrobacias)
Duración: 50 minutos

Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Como conseguir evitar que o medo te paralice, cando es pequena e todos te din que non podes? A
clave está en SUPERHARTE. Un espectáculo cunha mensaxe de empoderamento para todo o
público, os adultos, os nenos e sobre todo as nenas: vencer o medo e ser capaz de facer o que
semella imposible. Todo isto con moitas risas, acrobacias, monociclo eléctrico, participación do
público, bailes e o globo máis grande que poidas imaxinar.
Porque se te din que non és capaz ti failles ver que están equivocados.

Malala Ricoy é artista, malabarista, pallasa e animadora. Forma parte activa de diferentes asosciacións culturáis e espazos de formación multidisciplinar de circo.

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Patty Diphusa

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

https://www.youtube.com/watch?v=joYM-EUv-zE
http://www.mocmoc.es/
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Un espectáculo de circo e danza que utiliza o lume como principal elemento que, apoiado na
música e na ambientación, logran transportar ó público a outro tempo e lugar.
Bastóns de lume, dragon staff, escupe lume, bola de contacto, buugens, comba de lume,
pepeteros e pirotecnia traerannos o calor nórdico.

Elderblót representa un sacrificio vikingo (blót) de lume (eldr), onde un antigo chamán
nórdico invoca tódolos seus poderes para facer fronte ó xigante Surter e así evitar o
Ragnarök.

Andrés Jerez é un artista burgalés formado en Inglaterra en disciplinas coma o circo, acrobacia, teatro ou parkour que centra o lume como principal elemento nas
súas actuacións.
Dende o 2017 realiza diferentes performances a nivel nacional e internacional como Irlanda, Francia ou Portugal.

Estilo: circo de lume (malabares e danza)
Duración: 35 minutos

Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: exterior (consultar para 

posibles alternativas de interior)

CLICK PARA VER VÍDEO

Cía beroa

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

http://www.mocmoc.es/
https://vimeo.com/manage/videos/668264678
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Este ritual celta de sáudo ás 4 portas nútrese da danza, os malabares, abanos ou o
swing onde a Deusa Celta Brigit amosa o seu dominio da arte do lume para transmitir
a historia de como lograr recoñecer á nosa alma xemelga.

Estilo: lume, danza e malabares
Duración: 35 minutos

Elenco: Minerva Álvarez
Tipo de público: todos os públicos

Tipo de espazo: exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Hipnótica teatro

Minerva Álvarez é a fundadora de Hipnótica Circo Teatro. Especializada en clown, malabares, acrobacia e danza comeza a súa carreira profesional nos
escenarios no ano 2005.

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=_LA8WUG2rto
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http://www.mocmoc.es/


Diferentes artistas circenses deleitarannos ó longo de aproximadamente unha hora e
media con números de clown, malabares, equilibrios, acrobacias aéreas, lume e moita
interacción co público. A Gala de circo Moc Moc é un espectáculo familiar, único e
irrepetible, confeccionado especialmente para cada ocasión, que fará vibrar a todo o
público coa maxia do circo.
Adaptable tanto a interior como a exterior

Tamén dispoñible a versión curta “Cabaret de Circo Moc Moc” de 50 minutos de duración.

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Estilo: circo (aéreos, clown, malabares, 
equilibrios)

Duración: 90 minutos aprox
Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior

Moc Moc Producións

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

http://www.mocmoc.es/


Moc Moc colabora con institucións públicas ou privadas na confección, produción e
realización de Festivais de Artes Escénicas e Circo, aproveitando a súa ampla carteira de
artistas multidisciplinares e outras compañías de destacable calidade no panorama
circense actual. Moc Moc dá forma así a diferentes formatos de programación intensiva
nos que o público se poida empapar de cheo durante unha ou varias xornadas dos
mellores espectáculos de variedades, que sen dúbida lles deixarán un recordo
inesquecible.

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Estilo: circo, clown, danza, contacontos, aéreos, etc.
Duración: poden repartirse os espectáculos 

seleccionados ó longo de un ou de varios días
Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior

Moc Moc Producións

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

http://www.mocmoc.es/
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Un espectáculo que conta con 120 representacións dende o ano 2019

Bromas sen fin, participación do público e humor, moito humor son as chaves desta adaptación
circense do clásico conto “O frautista de Hamelín” no que descrubriremos o que sucedeu en
realidade. A través do clown, os malabares, o xogo e a participación do público contaranos unha
persoa presente alí mesmo como a aldea de Hamelín foi tomada por unha praga de raros seres que
molestan e fan imposible a vida dos seus habitantes.
Xa coñecedes a historia que querían facervos saber… é hora de coñecer “A verdadeira historia de
Hamelín”.

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Estilo: contacontos de circo (clown, malabares, 
equilibrios)

Duración: 45 minutos
Tipo de público: infantil e familiar
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

MeRe ClowN

David Merelas é MeRe Clown, un personaxe directo, descarado e extrovertido que fai da interacción directa co público a súa marca persoal.

Dende o ano 2018 realizou máis de 280 actuacións.
Formado na Asociación Cultural Manicómicos de A Coruña, a escola de circo CIRCONOVE de Santiago de Compostela ou cos mestres da escola francesa de clown
“Hangar des Mines”
A finais do ano 2018 comeza un novo proxecto persoal creando a distribuidora de espectáculos “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

Ler Conta Moito

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=D2kdwz7dCus


Estilo: circo, clown e contacontos (clown, 
malabares, equilibrios)
Duración: 45 minutos

Tipo de público: infantil e familiar
Tipo de espazo: interior e exterior

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

MeRe ClowN

Se xuntamos o Nadal, os malabares, os equilibrios, a interacción constante co público e
os xuntamos todos no saco de Papá Noel cun dos seus elfos máis pallasos, torpes e
rebeldes o resultado é este tolo contacontos circense no que transmitiremos a
importancia e o beneficio de compartir cos demais.
Estades preparados para ver como funciona a fábrica de Papá Noel?

David Merelas é MeRe Clown, un personaxe directo, descarado e extrovertido que fai da interacción directa co público a súa marca persoal.

Dende o ano 2018 realizou máis de 280 actuacións.
Formado na Asociación Cultural Manicómicos de A Coruña, a escola de circo CIRCONOVE de Santiago de Compostela ou cos mestres da escola francesa de clown
“Hangar des Mines”
A finais do ano 2018 comeza un novo proxecto persoal creando a distribuidora de espectáculos “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Reaou
RGTA

http://www.mocmoc.es/
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Paixón pola nosa terra, a nosa xente e en especial os nosos cativos.
Iso é o que sente este adorable avoiño ó transmitir de boca en
boca, como se facía antano, as máis incríbles lendas e historias que
brotan da nosa terra galega.
De norte a sur, de leste a oeste a súa maleta repleta de agarimo
acompañan ó seu caldeiro de bo humor para arrincar un sorriso
cheo de bondade.

Estilo: narración oral (contacontos, clown)
Duración: 40 minutos

Tipo de público: infantil e familiar
Tipo de espazo: interior e exterior

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

MeRe ClowN
Estilo: narración oral (contacontos, clown)

Duración: 40 minutos
Tipo de público: infantil e familiar
Tipo de espazo: interior e exterior

O noso avoiño viaxeiro continúa a amosar ledicia e humor para
achegarnos algunhas das máis apaixonantes historias sobre
mulleres da nosa terra galega. Uns relatos repletos de fervor, forza,
coraxe e coma sempre moito humor.

MeRe ClowN

Dentro das redes subvencionadas
Cultura no Camiño

Reaou
RGTA

Dentro das redes subvencionadas
Cultura no Camiño

Reaou
RGTA

Ler Conta Moito

http://www.mocmoc.es/


Carlos Sante, actor profesional en campos como o teatro, o clown, a dobraxe, o cine ou a televisión (encarnou a famosa vella “Carmiña” en “Carmen, Gelines e D.
José” do trío San&saN no programa Luar durante cinco temporadas e series como O Faro, Padre Casares, Matalobos, Serramoura, Fariña..). Fundador da A.C.
Manicómicos na Coruña, onde imparte cursos de clown regularmente, aparte de coordinar multitude de proxectos teatrais como o seu Festival Manicómicos.
Impulsor da escola Hangar Manicómico.

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Estilo: teatral, impro e clown participativo
Duración: 45 minutos

Tipo de público: a partir de 6 anos
Tipo de espazo: interior e exterior

*VÍDEO E IMAXES ACTUALIZADAS 
DISPOÑIBLES PRÓXIMAMENTE

Carlos Sante

Charlie é un personaxe extrovertido e moi especial. Coa axuda do
público creará palabras novas para logo representar con eles o seu
significado en escena, creando pequenas dramatizacións guiadas e
facendo que o espectáculo sexa en todo momento participativo e
moi divertido coa axuda de técnicas coma o clown ou a impro para
fomentar a súa creatividade e imaxinación.
Axudas a Charlie a crear un diccionario de palabras inventadas?

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

http://www.mocmoc.es/


O que a priori parece unha fantástica e divertida velada de contos tradicionais pode
converterse, se ninguén o remedia, nunha auténtica traxedia; menos mal que entre o
público, un escandaloso e animado rockeiro sae voluntario para que o espectáculo
poida continuar.
O que sucede a continuación, mellor nin imaxinalo, iso si, todo mesturado cun pouco
de “Contos, Risas e Rock and Roll”.

“Concedeclown” foi fundado en Febreiro do 2010 por Chema López e Nuria Robles, ambos alumnos e posteriormente Mestres da Escola de Arte
Dramático de León, e o seu traballo vai enfocado cara o humor; buscar a risa no espectador é o seu principal obxetivo.

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Estilo: contacontos / clown
Duración: 50 minutos

Tipo de público: infantil e familiar
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Concedeclown

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

RGTA

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=69ag5jAWeHI
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Fomentando valores e concienciación medioambental,
cooperación, igualdade, creatividade e interese pola lectura este
teatro de papel interpretará contos e lendas de todos os
continentes.

Estilo: títeres – teatro de papel
Duración: 40 minutos

Tipo de público: infantil
Tipo de espazo: interior e exterior

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Juste Kamishibai
Estilo: títeres – teatro de papel

Duración: 40 minutos
Tipo de público: infantil

Tipo de espazo: interior e exterior

Os Nortis son uns personaxes que viven na dimensión da
creatividade e, a través dos libros, axúdannos a alimentar a nosa
imaxinación.
Viaxaremos canda eles entre libros de cartón dos que xorden
despregables, mecanismos móviles e xogos de contraluz con imaxes.

Juste Kamishibai

Kamishibai é unha palabra xaponesa que significa teatro de papel. A través desta premisa Juan Juste presenta un proxecto vivo e dinámico baseándose
na creatividade e a pedagoxía co obxetivo de tentar difundir valores fundamentais para os nenos e nenas

CLICK PARA VER VÍDEO PROMOCIONAL JUSTE KAMISHIBAI

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=aKBAukQ1qtc


Os “Gaito Kamishibaiya” (contadores de contos xaponeses) adoitaban utilizar nos seus
desprazamentos unha bicicleta co seu “Kamishibai”. Nesta obra deseñamos o noso propio
utilizando como base o típico carro dos afiadores galegos.
As narracións de “O fantástico carro dos soños” están apoiadas en revisións sobre o
Kamishibai, o teatro de obxetos, o teatro francés de papel e os despregables pop-up
configurando un mundo máxico para o espectador.
Durante a narración contaremos con acompañamento musical en directo, zanfona, gaita,
percusión...

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Estilo: títeres – teatro de papel
Duración: 40 minutos

Tipo de público: infantil
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO PROMOCIONAL 
JUSTE KAMISHIBAI

Juste Kamishibai

Kamishibai é unha palabra xaponesa que significa teatro de papel. A través desta premisa Juan Juste presenta un proxecto vivo e dinámico baseándose na
creatividade e a pedagoxía co obxetivo de tentar difundir valores fundamentais para os nenos e nenas

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=aKBAukQ1qtc
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O Mago Charlangas invítanos a viaxar a través do tempo co seu espectáculo Atemporal,
onde a maxia e o teatro mestúranse creando unha historia na que navegaremos pola nosa
imaxinación.
Coñeceremos a un científico tolo e os seus incríbles experimentos para adentrarnos nunha
viaxe co Pirata Barbanegra na busca de máxicos tesouros.
Un número de ilusionismo co que gozaremos de xogos con cartas, bolas, moedas, billetes e
máis sorpresas que nos farán pasar unha leda xornada chea de maxia.

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Estilo: maxia cómica
Duración: 60 minutos (axustable)
Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Mago Charlangas

Víctor González García-Echave é un ilusionista con ampla experiencia sobre os escenarios. Grazas á súa polivalencia combina diferentes disciplinas artísticas
como clown, malabares, música ou globoflexia para acadar unha experiencia inesquecible nos seus espectáculos.

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

Cultura no Camiño
Reaou
RGTA

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=Ai0_sU2Y4lk
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Minerflu, unha aprendiz de bruxa, un pouco torpe e distraída, recibe o complicado
encargo de modernizar a maxia. Para cumprir esta misión recorre a todo o seu
enxeño e habilidade e ata recibe os sabios consellos dos seus antepasados.

Estilo: maxia cómica e circo
Duración: 45 minutos

Elenco: Minerva Álvarez
Tipo de público: infantil e familiar

Tipo de espazo: interior adaptable a exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Hipnótica teatro

Minerva Álvarez é a fundadora de Hipnótica Circo Teatro. Especializada en clown, malabares, acrobacia e danza comeza a súa carreira profesional nos
escenarios no ano 2005.

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=LyMmGly9oXg


Espectáculo de maxia clown e absurda na que a propia maxia é simplemente unha excusa
para sumerxirnos nun mundo tremendamente pallaso. Todo isto guiado polo noso mago, o
cal fai do xogo co público o fío conductor do espectáculo en todo momento.
Mentalismo, hipnose, xogos de cartas, escapismo, romanticismo e sobre todo moita
diversión.

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Estilo: maxia cómica
Duración: 70 minutos

Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior

CLICK PARA VER VÍDEO

Concedeclown

“Concedeclown” foi fundado en Febreiro do 2010 por Chema López e Nuria Robles, ambos alumnos e posteriormente Mestres da Escola de Arte
Dramático de León, e o seu traballo vai enfocado cara o humor; buscar a risa no espectador é o seu principal obxetivo.

Dentro das redes subvencionadas
Rede Cultural Deputación da Coruña

RGTA

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=GPHeF4DrUEI&t=
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Intérpretes: Fanny Medioambiente e MeRe Clown
Estilo: Obradoiro teatralizado de reciclaxe

Duración: 45 minutos
Tipo de público: infantil e familiar
Tipo de espazo: interior e exterior

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Fanny Medioambiente

Reciclaxe, humor, medio ambiente, espectáculo, lixo, participación do público…
Neste Obradoiro teatralizado, en chave de clown, clasificaremos todos estes xéneros no
seu correspondente contedor para obter unha forma diferente, e sobre todo divertida,
de aprender a importancia da reciclaxe.
Unha experta en reciclaxe terá que ensinarlle ó seu novo, e torpe, axudante tódolos
segredos da separación de residuos e para iso contará coa axuda do público.
Pasamos a vida xerando lixo. Prácticamente todo vai envolto ou nalgún “paquete”, por
iso é importante saber onde vai cada cousa. E a mellor maneira de aprener é XOGANDO
E RINDO!

Fanny Medioambiente é Estefanía García, licenciada en bioloxía e técnica superior en educación e control medioambiental, e busca a través dos seus obradoiros
concienciar sobre a importancia de respectar a natureza dunha forma amena e diferente.

Dentro das redes subvencionadas
Cultura no Camiño

Reaou
Ler Conta Moito

http://www.mocmoc.es/


Estilo: Obradoiro
Duración: 60 minutos

Tipo de público: 5-14 anos
Tipo de espazo: interior

Nº participantes: consultar

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Fanny Medioambiente

Que hai nun charco? Por que as plantas son verdes? Por que a algúns o pole ou o pelo
dos animais nos da alerxia? Que é unha célula e por que as temos todos os seres vivos?
Todas estas preguntas e moitas máis pódense contestar con 4 cousas: un microscopio,
un pouco de auga, un anaco de cristal e moita, moita curiosidade.
Un obradoiro dirixido a todos eses peques ós que lles interesa todo o que lles rodea,
incluso aquilo que non poden ver, pero que a súa gran mente científica lles di que está
aí, adaptado para que o poidan entender dunha forma sinxela e divertida, e poidan dar
os seus primeiros pasos no interesante mundo da microbioloxía.

Fanny Medioambiente é Estefanía García, licenciada en bioloxía e técnica superior en educación e control medioambiental, e busca a través dos seus obradoiros
concienciar sobre a importancia de respectar a natureza dunha forma amena e diferente.

Dentro das redes subvencionadas
Ler Conta Moito

http://www.mocmoc.es/
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Destinado a maiores de 15 anos.
Abordaremos a comedia a partires do xogo teatral grazas ás
nosas emocións.
Liberaremos os prexuízos internos que poidamos ter grazas ó
pallaso que levamos dentro, deixando fluír a nosa enerxía
interior chegando ata o absurdo de nós mesmos para acadar
unha risa placentera.
Clown, humor físico, cine mudo ou impro servirannos para
traballar a nosa presencia física e emocional para contactar cos
nosos compañeiros e co público.

Destinado a nenos e mozos dende os 4 ata os 14 anos.
O circo ensínanos a coñecernos a nós mesmos, os nosos límites
para aprender a superalos, a cooperación cos demais e a fomentar
o noso desenvolvemento propio.
A través do xogo exploraremos diferentes calidades físicas, mentais
e sensoriais utilizando o circo como base.
Liberaremos o noso interior grazas ó pallaso que levamos dentro e
combinarémolo con diferentes técnicas motrices como os
malabares, a manipulación de obxectos, equilibrios, acrobacias ou
portes en parellas.

http://www.mocmoc.es/
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Ademáis dos espectáculos do noso catálogo tamén dispoñemos
de:

•Zancudos, malabaristas, acróbatas, pallasos, lume…
•Festas infantís en pequeno e gran formato
•Animación de datas especiais (Nadal, Entroido, Samaín…)
•Organización de eventos (eventos de empresa,
cumpreanos, comunións, vodas…)
•Presentadores e speakers
•Batukada
•Triciclo dos anos 60 transformado en discomóbil con
equipo de son autónomo, microfonía, luces e máquina de
pompas de xabón.
•Grupos musicais
•Bodypainting
•Dj

http://www.mocmoc.es/

