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FIcha aRTísTIca
Creación e Dirección: Walter Velázquez e Iván Prado
Elenco: Pedro Brandariz e Fran Rei
Técnica teatral: clown
Duración: 60 minutos
Público: Infantil e familiar

 info 

 ver vídeo

Os sETE 
MagníFIcOs 
MáIs Un
Dous pallasos en 
máis apuros
a cOMpañía
Esta compañía de clown naceu en 2001 ao abeiro do Festival 
Internacional de Clown de Galicia (Festiclown) e leva xa máis 
dun decenio  sendo a súa compañía oficial. Ademais de seren, co 
formato Os Ramistas, a pincelada cómica do programa Luar da 
TVG, o dúo integrado por Fran Rei e Pedro Brandariz leva xa máis 
de dez espectáculos ás súas costas, coma Dous Pallasos en Mais 
Apuros, Dous pallasos en apuros, O gordo e o calvo van ao médico 
ou Mañá será outro día, ademais de espectáculos unipersoais de 
contacontos capitaneados por Fran Rei, coma A Historia de Bran-
caflor ou O conto de Barriga Verde, estreado no 2016, ano en que 
se lle dedicou o Día das Letras Galegas a Manuel María.
En calquera caso, manteñen a súa identidade, inspirada por ese 
Festiclown onde naceron: as vellas farsas de circo clásico e rein-
ventándoas para lle trasladar ao público as máis grandes garga-
lladas baixo o prisma da calidade e o bo facer teatral.

O EspEcTácUlO
Nesta ocasión, os nosos dous protagonistas transfórmanse en 
dous aloucados acróbatas dispostos a presentar o seu abraiante 
número de circo cheo de risco e emoción: O Vaso da Morte. Pero, 
como adoita pasar nos espectáculos dos Sete Magníficos máis 
Un, nada lles sae como desexan. Así, o que ía ser un exercicio acro-
bático propio dos mellores artistas circenses, convértese nunha 
sucesión de desastres, desencontros e accidentes, pasando do 
tradicional “Más Difícil Todavía” (“Aínda Máis Difícil”) ao cómico 
“Peor Imposible”.
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