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BIO 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a 
continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.Gloria Peón Torre, duela hamabi urtetatik dabil dantza 

eta zirko ikastaroetan murgilduta, bereziki zirko 
munduan, airezko akrobazietan. Zentro ezberdinetan 
aritu da ikasten, Escuela Nacional de Brasil eta Escuela 
Nacional de Cuba ikastetxeetan, bestalde, 
graduondokoak eta residentziak egin ditu Frantzia eta 
Bruselan.  

Betidanik uztartu izan ditu zirko eta dantza garaikideko 
ikasketak, baita dantza afrikar, afro-brasileña eta beste 
estilo batzuk, trapezioko formakuntzan.  

Stages-ak egin izan ditu Brasileko Debora Coker-en, 
dantza klasikako ikastaro batzuk Cuban edota 
residentzia artistikoak Bartzelonan. Baita dantza 
garaikideko ikastaro ezberdinetan parte hartu du 
Bizkaian, Begoña Krego edo Maialen Bilbao bezalako 
irakasleekin. Gainera, Euskal Unibertsitateak 
antolaturiko dantza garaikideko hainbat 
monografikoetan parte hartu du.  

Amaigabeko mugimenduan bizi dena, bidaiatzen eta 
arte eszenikoetako mundua gehiago ezagutzen. 
Airearekin zerikusia duen disziplina ezberdinak 
ezagutzen, eraberrituz eta lenguaia berrien bila airezko 
akrobazien munduan.  

Honetaz gain, duela hamar urtetik irakaslea da airezko 
disziplinetan.  

 

 

Dantza bertikaleko ikuskizun honetako zuzendari eta 
produktora da. Hainbat urteren fruitua izan da dantza 
bertikaleko konpainia sortzea, musikari eta dantza 
profesionalekin osatua 

 Euskal Herri mailako dantza bertikaleko lehen 
konpainia, lekuko identitatea mantenduz, musika eta 
pertsonalitate aldetik, denok euskal herritarrak 
izanik.  

Aurrerago aurkezten dizuet ikuskizuneko dantzari eta 
musikarien zerrenda, baita prozesu honen 
sormenaren bidaia ere.  
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Dantza Bertikala 
Euskal Herriko lehen compania Bertikala. 
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Entre 4 Tiempos 

n  Koreografia: Gloria Peón eta Begoña Krego  

n  Sortzailea: La glo Zirko 

n   Interpreteak: Federica Saccotelli, Zuriñe 
Burgoa Comunión, Maite Kaltzakorta 
Kortabarria eta Gloria Peón  

n  Musikariak: Perkusioa Ander Sánchez eta 
Bitxor Pastor. Pianoa Martín Alejandro Caló  

n  Musika sortzailea: Martin Calo Teknikaria: 
Arnaitz Anglade Villalain Jantziak: Moondala 
Desing  

Lau pieza naturako lau elementuekin. Taupaden 
lau erritmoetara lau gorputz zintzilik, bizidunok 
osaturik gauden elementu bakoitzaren funtsezko 
egoeretatik igaroz.  

Ama lurraren taupadetatik birsortuz, bera ere 
eraldatzen doan heinean uraren jariakortasunera 
eramanez, haizearen zoramenetik igaroz bere 
leuntasunarekin suaren energiaraino, zoramen 
hori suak bereganatuz eta era berean, gure 
alderdi basatiena kanporatuz.  

Honekin guztiarekin musika zuzenean duen lau 
denborako pieza bakarra sortzen dugu, denak 
konposaketa musikal batean sartuz, aireko 
dantzarekin uztartuz eta lur planetako herrialde 
honetan igarotzen ditugun lau urtaroak 
nabarmenduz.  

Ficha Artística Sinopsis 



+  

Gustorako ikuskizunak ere prestazten ditugu. Deitu eta kontaiguzu 
ze ideaia eta aurrekontu dituzun. Hoberena gomendatuko dizugu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-d-FP2wsYLU 

http://laglocirco.com/danza-vertical/ 

Gloria: laglozirkodantza@gmail.com / 0034.687831541  
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Fitxa Teknikoa. 

n  SOINUA 

-   Micro shure57: 4 unitate. 

-  Micro bombo: 1 unitate 

-  Giroko microfonoa(platos): 1 unitate 

-  Monitores: 4 unitate 

-  Tarima para músicos (3x5m) 

-  Alimentación eléctrica 220v/16A 

 

n  ARGIZTAPENA 

-    Cabeza móvil “spot” fokoa: 4 unidades. 

-  Cabeza móvil “wash” fokoa: 4 unidades. 

-  Recorte 25/50 fokoa: 8 unidades. 

-   PCfokoa: 8 unidades. 

-  Par fokoa 64 nº5: 8 unidades. 

 

 

Montaiaren beharrak: 

Muntairako espazioaren ezagutza eta bisita. Gutxienez 24 ordu lehenagoko bisita 

ezpaziora, muntaiaren beharrak ikusteko eta saiaketa teknikorako. Muntairako 

beharrak: 4 ainsguraleku eta 4 soka semiestátiko. 

Ezpasioaren argazki, bideo eta planoak eskertuko dira.  Gutxienez10 metroko 

altuera-zabalera duen horma leuna behar da. Ridding-aeren estudioa ezpaziora 

moldatuko da eta pertsonalki hitz egingo da interbentzio bakoitzeko. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4Ni4ennZWY&t=3s Cerco de Artajona Elizdorrean egindako ikuskizuna: 
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Interpretes 

n  Naiara Arrizabalaga Bilbao.  

2007 an hasi zuen bere formakuntza aireko akrobazien 
esparruan. Irakasle ezberdinekin trapezio eta ohialen 
teknikak lantzen bost urte igaro ostean dantza eta 
akrobazia bertikala ikasten hasi zen. 2015 ean La Glo zirko 
eta dantza taldeko partadide bihurtu eta 2016an "Lau 
denboren artean " ikuskizuna aurkeztu zuen.  

n  Irune Uriarte Bikarregi. 

Getxon jaioa. Nahiz eta bera biologoa izan eta ingurugiro 
hezitzaile gisa lan egin, bere denbora librea zirkoan eta 
dantzan pasa izan du urte asko. Gehienbat trapezioa, 
hulahoopa, akrobaziak eta dantza afrikarra landu izan ditu; 
baina dantza bertikalean eskegi zenetik, hori izan da bere 
gorputza, burua ta bihotza hegaz mantendu izan duen 
teknika bakarra. 

n  Maite Kaltzakorta Kortabarria. 

Lekeition jaioa, Bizkaian. Hezitzailea izan arren, aspalditik 
dauka dantzarekiko grina, bereziki airezko dantzarekiko. 
Bere interesa trapezioa ata telak izan dira, baina dantza 
bertikala dastatu zuenean, ez zuen arnesa sekulagehiago 
kendu. Urte batzuk doa dantzako ikastaroak jasotzen eta 
gaur egun, kompainiarekin batera proiektu txikietan parte 
hartzen du. 
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Músicos n  Bitxor Pastor (Txalapartari y percusionista). 

Bilbotarra izan arren, Laukizen bizi da. 1993tik txalaparta jotzen du, lehenengo urteetan grinarekin 
teknikarekin baino gehiago. Betidanik interes berezi batekin txalapartak ematen dituen aukeren 
artean, material, erritmo eta patroi musikalak hala nola. Talde ezberdinetako kide izan da, ikuskizun 
ezberdinetan parte hartuz, txalapartari bere zuku gehiena ateraz, estilo aldetik eta dantzarekin 
uztartuz, flamenkoa, jazz, afrikarra, folk, ekialdeko dantzak, claqué, dantza bertikala besteak beste. 

n  Martin Calo (Pianista) 

Buenos airesen jaioa, Argentinan. Baina 2000 
urtetik Madrilen bizi den musikari autodidacta 
da. Irakasle ta musikagile, zuzenekoetan eta 
estudioetan lan egin du maila nazionaleko zein 
internazionaleko musikari ospetsuekin batera. 
Baita dantza zein antzerki konpania ezberdinekin 
batera. 

n  Andrea Sanchez (Txalapartari y percusionista). 

Maila artistikoan aipagarria da Kepa Junkera band-ekin egin duen kalaborazioa. 
Musikari bezala izan zen “Sincopados” claqué ikuskizunean (Youtuben: Trailer 
sincopados). Txalapartari eta perkusionista izan zen TXALEO, “ Majarambu”. Asier 
Etxeandiarekin kolaborazio lanak egin ditu 2014ko Arriaga antzokiko ikuskizunetan. 
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BISITA EZAZU GURE WEBGUNEA 
http://www.laglocirco.com 
Kotaktua:  Gloria 
laglozirkodantza@gmail.com 
www.laglocirco.com  
Telefonoa: 0034.687831541  
 


