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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 rede cultural deputación da coruña 2022

Destacados 2022

• MOC MOC PRODUCIÓNS
INCLUÍDOS EN CIRCO

• Circo Moc Moc (Gala de circo)

• Cabaret de circo Moc Moc
• Circo de rúa Moc Moc (Pasarrúas)

• MERE CLOWN
• Circo na casa (circo e clow). 

Espectáculo pola igualdade de xénero). 
INCLUÍDO EN CIRCO

• A verdadeira historia de Hamelín.
(contacontos circense)
INCLUÍDO EN CONTACONTOS

• UMAMI DANCETHEATRE 
INCLUÍDO EN DANZA

• Agridulce (breakdance, clown e 

pantomima). 

• Cía BEROA
INCLUÍDO EN CIRCO

• Fireshown Elderblót (espectáculo de 

lume con malabares, danza e acrobacia)

Maxia

• MAGO CHARLANGAS
• Atemporal

• CONCEDECLOWN
• Tachán tachán 2,0

Circo e clown

• MOC MOC PRODUCIÓNS
• Feira de Circo Moc Moc (Festival de artes 

escénicas)

• MERE CLOWN
• MeRe-cidamente
• Aparvaolimpiadas

• SANTIMBANQUI
• Directo ó corazón

• SEMPRE ARRIBA 
• Oda ó amor

• PATTY DIPHUSA
• SuperHarte 2.0

• MÁXIMO ÓPTIMO
• Máximo Óptimo

Contacontos e infantil

• MERE CLOWN
• 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)

Música

• MOC MOC PRODUCIÓNS
• Peque Disco (coreos 

musicais, circo e lume)

• THE BLUES GRAMPAS
• Route 66 (clown musical)

• LATEXO PERCUSIÓN
• Latexo (comparsa de 

batucada)

Estamos no programa ESCENA AO 

VIVO. Para atoparnos no 
catálogo da rede podes buscar no 

nome da compañía escribindo

MOC MOC e aparecen tódalas

nosas compañías. Ou buscando 

co nome da entidade
MERELAS FIGUEROA (Moc

Moc Espectáculos y Animación é 
o nome da marca comercial)
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Diferentes artistas circenses deleitarannos ó longo de aproximadamente unha hora e
media con números de clown, malabares, equilibrios, acrobacias aéreas 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; consultar condicións técnicas en cada caso.
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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

Incluído no apartado de 
“CIRCO”

http://www.mocmoc.es/


A nosa versión pequena do noso Circo Moc Moc (Gala de circo)

Diferentes artistas circenses deleitarannos ó longo dunha hora con números
de clown, malabares, equilibrios e moita interacción co público. O Cabaret de
Circo Moc Moc é un espectáculo familiar, único e irrepetible, que fará vibrar a
todo o público coa súa maxia.
Adaptable tanto a interior como a exterior; consultar condicións técnicas en
cada caso.
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Estilo: circo ( clown, malabares, equilibrios)
Duración: 60 minutos

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

Moc Moc Producións

Incluído no apartado de 
“CIRCO”

http://www.mocmoc.es/


Espectáculo interactivo e itinerante, tipo pasarrúas ou para un recinto interior, con
diferentes personaxes do mundo circense ou teatral, deseñado para animacións de rúa,
feiras, eventos privados e todo lugar onde teñan cabida zancudos, clowns, malabaristas,
acróbatas, artistas de lume ou magos.
Como acompañamento musical podemos integrar un carriño con equipo de son portátil.
A opción extra técnica inclúe unha charanga de batucada.
Durante a animación realizaremos paradas para facer diferentes sketches.
Como cada animación é diferente axustamos a súa temática e estética según as
necesidades do evento.

Exemplos de temáticas:
Cabalgatas, Nadal, circo,
entroido, samain, feiras antigas...
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Estilo: pasarrúas, animación de eventos 
circense/teatral/temática

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

Moc Moc Producións

Incluído no apartado de 
“CIRCO”

http://www.mocmoc.es/


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 
“CIRCO”

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


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

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.

Incluído no apartado de 
“CONTACONTOS”

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


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.
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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

Moc Moc

Umami dancetheatre

A compañía Unami, palabra xaponesa que significa “sabroso”, 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

Incluído no apartado de 
“DANZA – outros tipos /

DP POD”

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=jdlhMpbyJo4
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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.
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.

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

Moc Moc Cía beroa

Incluído no apartado de 
“CIRCO”

http://www.mocmoc.es/
https://vimeo.com/manage/videos/668264678
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Ideado para organizar un festival ou para cando se precisa unha programación
intensiva de espectáculos repartidos en varios días en datas como o verán ou o Nadal.

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.
Pódese contratar calquera espectáculo do noso catálogo ou se é preciso podemos
buscar algunha outra opción fóra del.
Na rede figuran dous orzamentos: con técnicas e sen técnicas. As técnicas poden ir
incluídas nos dous casos, a diferenza é que nun hai máis orzamento para seleccionar
máis espectáculos que no outro.
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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

http://www.mocmoc.es/


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

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/
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

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.

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


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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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.
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.

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

Moc Moc Santimbanqui

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.
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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

Moc Moc 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.

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

Patty adáptase ós novos tempos e axusta o seu espectáculo sen voluntarios pero con tanto amor e
emoción como sempre. Un espectáculo no que levará a arte a outro nivel co “Circuito do amor” grazas
ó seu monociclo eléctrico e volverá a deleitarnos meténdose dentro do seu globo xigante. Máis segura
ca nunca, tan divertida coma sempre.
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, bailes e o globo máis grande que poidas imaxinar.
Porque se te din que non es 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.
Con este espectáculo estivo presente en festivais coma Diviértete (2º Premio 2015), Festival Internacional de Teatro de rúa de Getafe, Art Street de Salou, na
programación das Festas de San Isidro (Madrid), Festival Manicómicos (A Coruña), Festival Conka Street (Cuenca), Elx al Carrer (Elche), Festiclown (Rivas e Getafe).
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Moc Moc Patty Diphusa

https://www.youtube.com/watch?v=joYM-EUv-zE
http://www.mocmoc.es/
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É Máximo Óptimo un malabarista? Realmente non malia que fai malabares incluso con
tres motoserras.
É un músico? Realmente non malia que toca o acordeón mentres bebe dun vaso en
equilibrio sobre o seu nariz.
É un soldado? Realmente non malia que leva uniforme e pensa que o é.
É un pallaso? Realmente non malia que provoca risas.
É un equilibrista? Realmente non malia que sube a un monociclo demasiado alto.
Máximo Óptimo pensa que é todo isto e moito máis pero en realidade non é máis que
un auténtico tarado.

Máximo Óptimo é un auténtico circo de peto feito con obxectos cotiás. Un bufón do siglo XXI que combina a espontaneidade da rúa co xesto máis cómico do
pallaso. Un artista tenro cun humor provocador e intelixente que realiza un espectáculo salpicado de números de risco que te porán os pelos de punta
mentras crea as situacións máis extravagantes e divertidas.

Estilo: circo
Duración: 1 hora

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

CLICK PARA VER VÍDEO

Moc Moc Máximo Óptimo

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=63HkxNofWcA&t=
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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

www.mocmoc.es
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Moc Moc 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.

Incluído no apartado de 
“CONTACONTOS”

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.

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Estilo: clown
Duración: 50 minutos

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

CLICK PARA VER VÍDEO

Moc Moc Concedeclown

Incluído no apartado de 
“CONTACONTOS”

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”

www.mocmoc.es
666911190
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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

Moc Moc 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.

Incluído no apartado de 
“TEATRO”

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.

www.mocmoc.es
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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

Moc Moc 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


Espectáculo de maxia absurda e clown no 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
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Estilo: maxia cómica
Duración: 70 minutos

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

CLICK PARA VER VÍDEO

Moc Moc Concedeclown

“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.

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=GPHeF4DrUEI&t=
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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...)

www.mocmoc.es
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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 Producións

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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Dous grandes músicos de Blues de prestixio mundial chegados de Cansasiti saen a escena coa intención
de interpretar o seu clásico repertorio. Pero nada máis comezar desátase o caos: os micros non
funcionan... os cables enléanse... as partituras caen en cascada... Un desastre!
Mil e unha situacións complicadas e cheas de comicidade levarán a estes dous elementos a poder
interpretar finalmente o seu peculiar concerto. Un espectáculo de clown musical, para pequenos e
maiores, que busca a risa constante e a interactuación co público, con grandes doses de improvisación
e xogo escénico, que ven amosarnos que o éxito está no fracaso, asumido con alegría e ganas de
mellorar.

The Blues Grampas é unha compañía de teatro en clave de clown musical composta por dous recoñecidos actores de longa traxectoria e experiencia no panorama
escénico galego: Juanillo Esteban (voz do “Xabarín” no programa Xabarín Club da TVG, actor en espectáculos como o musical “Galicia Canibal”, e colaborador habitual
da compañia de teatro infantil Trinke-Trinke) e Carlos Sante (a famosa vella “Carmiña” en “Carmen, Gelines e D. José” do trío San&saN no programa Luar durante
cinco tempadas, e actor en series como O Faro, Padre Casares, Matalobos, Serramoura, Fariña...).
Ambos son socios e fundadores no ano 2004 da Asociación Cultural Manicómicos de A Coruña

Estilo: clown (musical blues)
Duración: 50 minutos

Tipo de público: todos os públicos 
(tamén adaptable só para público adulto)

Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Moc Moc

The Blues Grampas

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=8uvVuGm2x74


Latexo é son. Latexo é movemento. Latexo é unha explosión de ritmo e enerxía. O
espectáculo de Latexo combina o visual da danza cos arranxos musicais de creación propia
baseados na tradición dos Blocos Afro de Salvador de Bahía. Latexo aporta a súa propia
visión do estilo, matizándoo a través de influencias que van dende a percusión mandinga
ou a música galega ata a percusión contemporánea.
Os ritmos magnéticos de Latexo buscan a éxtase, nunha natural combinación entre as
frecuencias dos diferentes instrumentos do ensamble.
A maxia visual do movemento, os momentos de interacción e a forza dos instrumentos de
percusión impactan no público, facéndoo vibrar en sintonía. Latexando ao unísono.

www.mocmoc.es
666911190

info@mocmoc.es

Estilo: música, percusión, batukada, itinerante 
ou nun espazo fixo

Duración: 2 horas con pausas (duración variable 
según o evento)

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

CLICK PARA VER VÍDEO

Moc Moc Latexo Percusión

Latexo Percusión nace no 2019 en Compostela como proxecto común de cinco persoas amantes da percusión: Andrés Rivero, Irene Visos, Bea González, Claudia 
Álvarez e Pablo Paz. Pola súa traxectoria, apostan neste proxecto pola tradición e ritmos dos principais Blocos Afro de Salvador de Bahía, aportando a súa propia 
visión do estilo e mesturando esta base musical con outras percusións do mundo e músicas de raíz, con influencias que van dende a música galega ata as 
tradicións e danzas da costa oeste africana e a percusión mandinga ou a música contemporánea. 
Concebido dende un principio como un proxecto cultural, musical, formativo e social, Latexo ofrece aulas regulares de formación, participa en obradoiros e 
actividades con outros colectivos e integra nos seus valores o feminismo, a ecoloxía e a posta en valor do traballo en equipo.

http://www.mocmoc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=0gbdpN6yWLA
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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/

