


LLaa lluunnee ssee llèèvvee,, PPeettiitt BBoouutt,, llee ggaarrddiieenn ddeess ééttooiilleess ssoouuffffllee,,
ccoommmmee cchhaaqquuee jjoouurr ppoouurr llee ppllaacceemmeenntt ddeess ccoonnsstteellllaattiioonnss.. .. ..

UUnn ccoouupp ddee ffrrooiidd vvaa ddéévviieerr llaa ddiirreeccttiioonn dd’’uunnee ééttooiillee,,
mmaallaaddrreessssee qquuii vvaa eennttrraaîînneerr PPeettiitt BBoouutt àà ssaa rreecchheerrcchhee..

UUnn lloonngg ppéérriippllee vvaa ll’’eemmmmeenneerr llooiinn ddee cchheezz lluuii,, ddaannss uunn
mmoonnddee ddee ssaabbllee bbllaanncc eett ppeeuupplléé dd’’aanniimmaauuxx ééttrraannggeess..

SSeeuull eett ppeerrdduu,, PPeettiitt BBoouutt vvaa rreennccoonnttrreerr TTiimm,, ll’’eennffaanntt rroonndd
ccoommmmee uunn bbaalllloonn,, jjoouueeuurr eett eessppiièèggllee qquuii vvaa ppaarrttaaggeerr sseess
ppéérrééggrriinnaattiioonnss eett ll’’aaiiddeerr àà rreemmeettttrree llee cciieell eenn ppllaaccee.. .. ..

OOnn aa ttoouujjoouurrss bbeessooiinn ddeess aauuttrreess ppoouurr mmaarrcchheerr àà nnooss ccôôttééss..

LL''hhiissttooiirree dd''uunnee ééttooiillee qquuii ddééccrroocchhee llaa lluunnee......

UUnn ssppeeccttaaccllee ppooééttiiqquuee eett ddrrôôllee,,

ssaannss ppaarroollee ooùù pprreessqquuee.. .. ..



FFIICCHHEE SSIIGGNNAALLIITTIIQQUUEE

TThhééââttrree dd’’ iimmaaggee eett mmaarriioonnnneettttee

SSppeeccttaaccllee ffaammiilliiaall àà ppaarrttiirr

ddee 44 aannss

DDuurrééee :: 4400 mmiinnuutteess

VVeerrssiioonn ppeettiittee eennffaannccee

DDuurrééee :: 3300 mmiinnuutteess

CCrrééaattiioonn 22001122

SSppeeccttaaccllee eenn ssaallllee eett cchhaappiitteeaauu

EEssppaaccee ssccéénniiqquuee 88mm//66mm

OObbssccuurriittéé

EEqquuiippee eenn ttoouurrnnééee ::

ddeeuuxx aarrttiisstteess eett uunn tteecchhnniicciieenn



AApprrèèss uunn lloonngg ttrraavvaaiill cclloowwnneessqquuee aavveecc LLeess AArrrroossééss,, ooùù ééttaaiitt mmiiss
eenn aavvaanntt llee ppllaaiissiirr dduu ccoolllleeccttiiff aauuttoouurr dduu cciirrqquuee,, ll’’eennvviiee ccoommmmuunnee
ddee ttrraavvaaiilllleerr llee llaannggaaggee eett ll’’ iilllluussiioonn ccoorrppoorreellllee nnoouuss rraasssseemmbbllee ppoouurr
uunn dduuoo mmiinniimmaalliissttee.. LL’’eexxppéérriieennccee eett lleess nnoouuvveeaauuxx tteerrrraaiinnss ddee jjeeuuxx
ddééccoouuvveerrttss ssuurr llaa ccrrééaattiioonn dd’’ IInneeggoo nnoouuss ddoonnnneenntt ll’’eennvviiee dd’’eexxpplloorreerr
uunn nnoouuvveell uunniivveerrss,, aayyaanntt ppoouurr ccoonnttrraaiinnttee llee jjeeuu ccoorrppoorreell ddaannss uunn
eessppaaccee rréédduuiitt.. UUnnee rreecchheerrcchhee rryytthhmmiiqquuee eett ssoonnoorree ppoonnccttuueerraa llaa
ccrrééaattiioonn..

LLaa ffaammiillllee ss’’aaggrraannddiissssaanntt,, ddee mmêêmmee qquuee cceellllee ddee nnooss aammiiss,, nnoouuss
ssoouuhhaaiittoonnss ddééddiieerr ccee ttrraavvaaiill aauuxx eennffaannttss..

UUnn uunniivveerrss bbllaanncc ccoommmmee llaa nneeiiggee,, ddeess mmaaiinnss eett ddeess ppiieeddss aauu sseerrvviiccee
ddeess ppeerrssoonnnnaaggeess,, ddeess hhoommmmeess eenn nnooiirr ppoouurr mmaanniippuulleerr ddeess ffoorrmmeess
ddee ppoollyyssttyyrrèènnee..

UUnn mmoonnddee ddee cchhaannggeemmeenntt eett ddee ssuurrpprriissee,, ll’’ hhiissttooiirree dd’’uunn ppeettiitt
ggaarrççoonn ccoommmmee pprréétteexxttee àà uunnee hhiissttooiirree ddee mmaarriioonnnneettttee ccoorrppoorreellllee..

LLaa rreecchheerrcchhee vviissuueellllee eett llaa pprréécciissiioonn dduu ggeessttee ppoouurr ddoonnnneerr llee ssoouuffffllee
ddee llaa vviiee aauuxx ddiifffféérreennttss ppeerrssoonnnnaaggeess..

LLaa rreecchheerrcchhee aauuttoouurr dd’’uunn mmiinniimmaalliissmmee ccoorrppoorreell ppeerrmmeett ddiifffféérreennttss
ddeeggrrééss ddee lleeccttuurree llaaiissssaanntt lliibbrree ccoouurrtt àà ll’’ iimmaaggiinnaaiirree..

UUnnee éévvoolluuttiioonn eett uunnee ssuucccceessssiioonn ddee ssiittuuaattiioonnss aabbssuurrddeess eett
bbuurrlleessqquueess vvoonntt rryytthhmmeerr llaa ppaarrttiittiioonn..

PPRREEFFAACCEE

TTHHEEMMAATTIIQQUUEE EETT TTRRAAIITTEEMMEENNTT



AAIIDDEESS EETT PPAARRTTEENNAANNIIRREES

DDeess aaiiddeess ddeess ccoolllleeccttiivviittééss tteerrrriittoorriiaalleess oonntt ééttéé oobbtteennuueess ppoouurr llaa
ccrrééaattiioonn ddee ccee ssppeeccttaaccllee :: llee CCoonnsseeiill RRééggiioonnaall dduu PPooiittoouu--CChhaarreenntteess
ddaannss llee ccaaddrree ddee ll’’AAiiddee àà rrééssiiddeennccee ddee ccrrééaattiioonn aaiinnssii qquuee llee CCoonnsseeiill
GGéénnéérraall ddee llaa CChhaarreennttee ppoouurr AAiiddee àà llaa ccrrééaattiioonn dd’’uunn ssppeeccttaaccllee
pprrooffeessssiioonnnneell..

DD’’aauuttrreess ssoouuttiieennss ::

CCiiee CCiirrqquuee EEccllaaiirr ((BBoorrddeeaauuxx)) ,, TThhééââttrree ddee llaa CCoouurroonnnnee ((1166)) ,,
CChhââtteeaauu ddee MMoonntthheelloonn ((8899)) ,, LLaa CCaallllee ddee CCooggnnaacc ((1166)) eett llaa MMaaiirriiee
ddee GGeennaacc ((1166)) ppoouurr llaa mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn ddee lleeuurr ssaallllee..

LLaauurreenntt BBuussssyy ddee llaa CCiiee CCrraammooiissiiee eett AAnnddrréé TTaappiiaa ppoouurr ll’’ooeeiill
eexxttéérriieeuurr.. TThhéérrèèssee ppoouurr sseess ccoossttuummeess..

EEtt aauussssii KKaarriimm,, LLaa JJoo,, eett ttoouuss lleess aammiiss qquuii nnoouuss oonntt ssoouutteennuuss
ddaannss cceettttee ccrrééaattiioonn..



DDiiddiieerr DDUUVVIILLLLAARRDD,, AArrttiissttee ddee cciirrqquuee ssuuiissssee nnéé àà GGeennèèvvee eenn 11997711 .. IIll aa ééttéé
ffoorrmméé àà ll’’ééccoollee ddee cciirrqquuee ddee GGeennèèvvee.. IIll ssee ssppéécciiaalliissee àà llaa mmaanniippuullaattiioonn
dd’’oobbjjeett eett àà llaa jjoonngglleerriiee,, aauuxx mmaaiinnss àà mmaaiinnss..
IIll ééllaarrggiitt ssoonn hhoorriizzoonn aavveecc ddee nnoommbbrreeuuxx ssttaaggeess,, ddee cclloowwnnss,, ddee bbuuttoo eett ddee
ddaannssee ccoonnttaacctt.. IIll eesstt mmeemmbbrree ffoonnddaatteeuurr ddee llaa CCoommppaaggnniiee LLeess AArrrroossééss..
-- NNoovveemmbbrree 22000099 :: CCrrééaattiioonn dduu ssppeeccttaaccllee «« IInneeggoo »»
-- DDeeppuuiiss aavvrriill 22000044 :: CCrrééaattiioonn eett ttoouurrnnééee aavveecc LLaa CCoommppaaggnniiee LLeess AArrrroossééss
«« CCaabbaarreett CCiirrqquuee »»
-- MMaaii 22000011 :: SSppeeccttaaccllee «« RReeggggaaee àà ccoouuppss ddee cciirrqquuee »»
-- NNoovveemmbbrree 11999999 :: SSppeeccttaaccllee cciirrqquuee «« PPllaannèèttee CClloowwnnss »»
-- DDeeppuuiiss 11999988 :: SSppeeccttaacclleess ddee cciirrqquuee «« ZZaapp »» eett «« AAlleerrttee »» ((eennvviirroonn 550000
rreepprréésseennttaattiioonnss àà ttrraavveerrss llaa FFrraannccee eett ll’’ééttrraannggeerr,, CChhiinnee,, EEttaattss--UUnniiss,,
CCaannaaddaa.. .. .. ))
-- JJuuiilllleett 11999977 :: SSppeeccttaaccllee ddee ddaannssee «« EEttcc »» aavveecc llaa CCiiee dd’’EEmmiilliioo QQuueessssaaddaa
-- 11999977 :: NNoommbbrreeuuxx ssppeeccttaacclleess ddee cciirrqquuee aavveecc LLaa PPlluuiiee dduu PPaarraaddiiss
-- SSeepptt 11999955 àà jjuuiinn 11999988 :: EEccoollee ddee cciirrqquuee «« TThhééaattrree CCiirrqquullee »» àà GGeennèèvvee

MMaarrssiiaannee AALLIIBBEERRTT,, nnééee eenn 11998833,, mmoonniittrriiccee éédduuccaattrriiccee àà BBoorrddeeaauuxx,, ssee
ffoorrmmee aauuxx aarrttss dduu cciirrqquuee àà ll’’ééccoollee dduu CCiirrqquuee EEccllaaiirr aavvaanntt dd’’ iinnttééggrreerr
ll’’ééqquuiippee ddiirriiggeeaannttee ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn.. MMoonnttee eett ddiirriiggee ddee nnoommbbrreeuuxx
ssppeeccttaacclleess ddaannss llee ccaaddrree dd’’aatteelliieerrss ppoouurr eennffaannttss eett aaddoolleesscceennttss,, ttoouutt eenn
ppaarrttiicciippaanntt rréégguulliièèrreemmeenntt àà ddeess ccrrééaattiioonnss ddee ccoommppaaggnniieess ddee llaa rrééggiioonn..
22001111 //22001122 :: VVooyyaaggeess aauu QQuuéébbeecc eett AAmméérriiqquuee dduu SSuudd
22001100//22001111 :: AAddmmiinniissttrraattrriiccee,, ccoonncceeppttrriiccee eett rrééaalliissaattrriiccee ddee pprroojjeett ppoouurr
«« LLaa SSoo’’77 CCiiee »» ..
22000088//22001122 :: DDééaammbbuullaattiioonn eett ssppeeccttaaccllee ppyyrrootteecchhnniiqquuee aavveecc llaa CCoommppaaggnniiee
«« CCrraammooiissiiee »» ..
22000088//22001111 :: CCoommééddiieennnnee,, aaccrroobbaattee eett aaddmmiinniissttrraattrriiccee ddaannss llee ccoolllleeccttiiff
«« CCaallccuullss--ffaauuxx--rreeiinnss »» ppoouurr «« ll’’AAmmppoouullee ffoorraaiinnee »» ..
IInntteerrvveennaannttee cciirrqquuee aauupprrèèss ddee ggrroouuppee dd’’eennffaannttss,, aaddoolleesscceennttss eett aadduulltteess
ddaannss pplluussiieeuurrss ssttrruuccttuurreess..
22000055//22000088 :: MMoonniittrriiccee éédduuccaattrriiccee ddaannss uunnee MMEECCSS ppoouurr aaddoolleesscceenntteess..

PPaarrttiicciippaattiioonn eett ccrrééaattiioonn ddee pplluussiieeuurrss nnuumméérrooss ccoolllleeccttiiffss ddee ppoorrttééss
aaccrroobbaattiiqquueess..
IImmpplliiccaattiioonn ddaannss llaa ggeessttiioonn ddee llaa vviiee ddeess aassssoocciiaattiioonnss..
22000000//22000055 :: AAnniimmaattrriiccee ssoocciiooccuullttuurreellllee ddaannss pplluussiieeuurrss ééttaabblliisssseemmeennttss..

LL’’EEQQUUIIPPEE

AARRTTIISSTTEESS -- AAUUTTEEUURRSS



TTEECCHHNNIICCIIEENN

FFrraannccooiiss DDEECCOOBBEERRTT TTeecchhnniicciieenn mmaanniippuullaatteeuurr
DDee SSeepptteemmbbrree 22001100 àà SSeepptteemmbbrree 22001111 :: RRééggiisssseeuurr PPrriinncciippaall
//RRééggiisssseeuurr SSoonn ddee LLaa PPaallèènnee,, RRoouuiillllaacc ((1166))
OOccttoobbrree 22000077 àà JJuuiilllleett 22001100 :: RRééggiisssseeuurr ssoonn//lluummiièèrree aauu TThhééââttrree
MMuunniicciippaall ddee BBéétthhuunnee((6622))
OOccttoobbrree 22000066 àà JJuuiinn 22000077 :: RReessppoonnssaabbllee dduu sseerrvviiccee éévvéénneemmeennttiieell
ddee llaa vviillllee ddee BBéétthhuunnee.. ((6622))
DDee 22000022 àà 22000066 :: tteecchhnniicciieenn ssoonn aauu TThhééââttrree MMuunniicciippaall ddee
BBéétthhuunnee ((6622))
22000055 :: DDiippllôômmee ddee rrééggiisssseeuurr ssoonn eenn pprroodduuccttiioonn mmuullttiimmééddiiaa ddee
ll’’ IITTEEMMMM ((IInnssttiittuutt
TTeecchhnnoollooggiiqquuee EEuurrooppééeenn ddeess MMééttiieerrss ddee llaa MMuussiiqquuee)) dduu MMaannss..
TTiittrree iinnssccrriitt aauu RR..NN..CC..PP.. ((nniivveeaauu IIIIII))



CCOONNTTAACCTT

s

DDiiffffuussiioonn eett PPrroodduuccttiioonn

JJeeaann--CChhrriissttoopphhee TTEESSSSIIEERR

TTééll :: 0066 1100 3311 0066 7722

TTeecchhnniiqquuee

FFrraannççooiiss DDEECCOOBBEERRTT

TTééll :: 0066 2277 2255 1111 7744

wwwwww..aarrrrrreeuuhh..ccoomm//cciiee--lleess--aarrrroosseess//


