Noemi Diaz
És a l’edat de quatre anys que comença la dansa a l'escola
municipal de Zaragoza i practica el patinatge artistic amb el
qual, durant set anys, ha fet competicions a nivell nacional.
Resultat d'un viatge a Londres, descobreix l'escola de circ
« Circus Space ». D’aquí, neixen les ganes d’esdevenir artista
de circ.

Formació artística
2003-2006 : Formació Artística a l'escola de circ de Lomme
(59) (França)
2001-2003 : Formació a les arts del circ a l'escola « Rogelio
Rivel », escola de circ de Barcelona
2000-2001 : Formació en les disciplines de circ (dansa
contemporània, acrobàcia, equilibris i malabars) a l'escola
Space Circus i al Morley Collège (Londres).
1999-2000 : Cursos regulars de dansa africana i dansa
creativa a Zaragoza
1991- 1998 : Patinatge artístic ( nivell competicions) al club
Pinseque (Zaragoza)
1985-1987 : Ballet classic a l'escola de dansa de Zaragoza.

Formació complementària
1994 : Certificat d’aptitud de Patinatge Artístic, per la
federació Aragonesa de Patinatge.
1999 : Títol de Tècnic Esportiu de primer nivell, otorgat
per la D.G.A.

1999 : Títol
d’Entrenadora de Patinatge Artístic,
otorgat per la D.G.A.

Experiències professionals
2008 : Creació del número « Shake Your Ass ».
2007 : Fundació de la Cia.PakiPaya. Treball tècnic del
quadre aeri.

2006-2007 : Àgil i acròbata en l’espectacle «Après la
Pluie », Companyia « le Cirque Désaccordé ».(França)
2003-2005 : Creació de dos números : « La cage » i
« Delirios y rosas » (companyia Cirkaduo), representats al
festival Circa (Auch) (França), Cabaret du Cirque
Désaccordé (Paris)
2004 : -Espectacle « Agora Ahora » representat a la
« Maison folie de Wazemmes » en el marc de l'any cultural
Lille 2004.
-Àgil (portés acrobàtics) i ballarina al parc
d’atraccions « Terra Mítica »
-Espectacle « Comme il vous plaira... » representat
en el marc de l'any cultural Lille 2004.
2003 : Àgil en un número de banquines i equilibris
acrobàtics, companyia « Flamenco star », reprsentat al
festival « Trapezi » de Reus
2002 : Actriu al Parc Temàtic « Dinopolis » a Teruel.
1994-2003 :Professora (Patinatge Artístic, Dansa, Circ) de
cursos regulars i estajos en escoles de Zaragoza i Barcelona.

