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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.

Índice catálogo Ler Conta Moito, Infantil e 

Contacontos 2022

Incluídos en LER CONTA 
MOITO

MOC MOC MERE CLOWN

contacontos circense

• A verdadeira historia de Hamelín.

Igualdade de xénero – circo e clown

• Circo na casa 

coreos e xogos musicais, circo e lume

• Peque Disco

Podes atoparnos buscando no nome da compañía MOC 
MOC MERE CLOWN ou no nome da entidade 
MERELAS FIGUEROA. (Moc Moc Espectáculos y Animación 
é o nome da marca comercial)

Circo e clown

• MERE CLOWN
• MeRe-cidamente
• Aparvaolimpiadas

Contacontos e infantil

• MERE CLOWN
• Os contos do avó: lendas e historias de 

Galicia
• O axudante de Papá Noel (contacontos 

circense de Nadal)

• CONCEDECLOWN
• Contos, risas e rock and roll

• CARLOS SANTE
• Charlie o inventor de palabras. (Teatro 

infantil, impro e clown)

Maxia

• MAGO CHARLANGAS
• Atemporal

http://www.mocmoc.es/
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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”.
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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

Moc Moc MeRe ClowN

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

Entre os anos 2020 e 2021 realizou máis de 150 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 “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

Un espectáculo que conta con 87 
representacións entre os anos 2020 e 2021

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


Para este clown os roles entre homes e mulleres non están marcados. As tarefas
domésticas hai que repartilas e para o noso protagonista non son aburridas en absoluto.
A roupa sae voando, o chan é imposible de limpar e sae dun lío para meterse noutro.
Todo isto mesturado con malabares ou equilibrios imposibles utilizando “cousas de andar
por casa” e moito humor absurdo e imprevisible.
Espectáculo de circo e clown pola igualdade de xénero.
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Espectáculo pola igualdade de xénero

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

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

CLICK PARA VER VÍDEO

Moc Moc MeRe ClowN

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

Entre os anos 2020 e 2021 realizou máis de 150 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 “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

Incluído no apartado de 
IGUALDADE DE XÉNERO

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=TSzC2wSc_I8


Unha morea de coreos guiadas e xogos musicais mesturados con clown e malabares con
lume farán que pequenos, e o pequeno que todo maior leva dentro, salten, bailen e rían
como nunca.
Transformaremos nunha auténtica disco calquera praza, sala ou espazo que visite este
espectáculo participativo onde o público gozará dende as máis coñecidas cancións infantís
ata a música máis actual.
*Vestiario adaptable á temática desexada (Nadal, entroido, samaín...)
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Estilo: animación musical infantil, clown e 
lume (xogos e coreos guiadas)

Duración: 45 minutos
Tipo de público: infantil

Tipo de espazo: interior e exterior

Moc Moc MeRe Clown

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

Entre os anos 2020 e 2021 realizou máis de 150 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 “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

http://www.mocmoc.es/
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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.
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Estilo: circo (clown, malabares, equilibrios, 
lume)

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.

Entre os anos 2020 e 2021 realizou máis de 150 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 “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

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.
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MeRe ClowN

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

Entre os anos 2020 e 2021 realizou máis de 150 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 “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

https://www.youtube.com/watch?v=v2XVaMPUP8Q
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
adodable 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
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MeRe ClowN

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

Entre os anos 2020 e 2021 realizou máis de 150 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 “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

http://www.mocmoc.es/


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

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

Entre os anos 2020 e 2021 realizou máis de 150 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 “Moc Moc Espectáculos e Animación” do cal é fundador e director.

http://www.mocmoc.es/


O que a priori parece unha fantástica e divertida velada 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, e o seu traballo vai enfocado cara o humor; buscar a risa no espectador é o seu
principal obxetivo.
Chema López e Nuria Robles cursaron os seus estudos actoraies na Escola de Arte Dramático de León para posteriormente enfocar os seus traballos profesionais a
través do clown.
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Estilo: clown
Duración: 50 minutos

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

CLICK PARA VER VÍDEO

Concedeclown

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=d1XZCk3W7f4&t=


Charlie crea palabras coa axuda dos nenos e logo representa con eles o seu significado en escena, creando pequenas dramatizacións guiadas, e
facendo así que o espectáculo sexa en todo momento participativo e moi divertido. Charlie ademais, invita ós rapaces a que escriban as súas
palabras inventadas e logo poidan explicar o seu significado particular ante o público, axudándolles en todo momento a fomentar a súa
creatividade e imaxinación.
Con todas esas palabras, función a función, Charlie irá inventando o seu diccionario máxico, e cando o remate, compartirao con todos os seus
amigos.

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 e integrante da compañía de clown musical “The Blues Grampas”
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Estilo: teatral, impro e clown participativo
Duración: 45 minutos

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

*VÍDEO E IMAXES ACTUALIZADAS 
DISPOÑIBLES PRÓXIMAMENTE

Carlos Sante

Charlie é un personaxe extrovertido e moi especial. Leu tanto xa
na súa vida, e sabe xa tanto de todo, que precisa inventarse
palabras novas tódolos días para entreterse buscándolles un
significado. O seu maior soño na vida é confeccionar un
diccionario único no mundo feito con palabras inventadas. Pero
para darlle un significado a cada unha delas, e seguir creando máis
e máis palabras, precisa da axuda dos máis pequenos e a súa
fantasía.

http://www.mocmoc.es/
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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.
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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.

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=Ai0_sU2Y4lk
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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.

CACHÉS
• Consultar

• Axustable según duración e nº participantes

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/

