ELS COLORS DEL MEDITERRANI
Sinòpsis
...i ara.... dibuixa'm el mar Mediterrani!
Els Colors del Mediterrani un viatge per les ribes d'aquest mar
acompanyats pel Petit Príncep. Aquest personatge tan conegut
demana al seu amic pilot que li dibuixi el mar Mediterrani. El pilot li
proposa un viatge a través de les ribes del mar on podrà sentir
diferents històries i obtindrà en cada una d'elles un color per pintar
el seu quadre. Ulisses, Romeu i Julieta o el Patufet, són alguns dels
personatges que anirà trobant sempre mirant d'escapar de l'Oblit
qui vol acabar amb les històries del passat i robar tots els colors.
Els Colors del Mediterrani un viatge a través dels contes. Contes
populars, contes de la literatura clàssica, moderna i contemporània,
contes diferents però tots ells relacionats amb un país, un poble i un
color del Mediterrani. Una versió lliure, actual i divertida sobre els
personatges i rondalles imprescindibles de la cultura Mediterrània.
Espectacle de carrer o sala amb titelles de guant i castellet. Un
espectacle en què l'escenograia es va transformant i bastint dels
diferents colors que cada història ens dóna i en que podrem gaudir
de música en directe.
Gràcies a tots per ajudar-me a fer aquest dibuix! Ara ja sé que el
mar Mediterrani és un lloc ple de persones diferents, pobles
diferents i ins i tot tradicions diferents. Però estem units per
aquests colors, el nostre mar és el mateix, som un únic poble: el
Mediterrani.

Fitxa Artística
Titellaires: Roger Casadellà i Laura Viladrich
Construcció de les titelles: Bufallums
Construcció escenograia: La muscària
Guió: Anna Enrich i La muscària
Direcció: Anna Enrich
Producció: Servei a les persones de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Fotograies: Labelie Fotograia
Vídeo: Dídac Cadadellà

Fitxa Tècnica
Public: Familiar a partir de 3 anys
Durada: 50 minuts
Temps de muntatge: 60 minuts
Temps de desmuntatge: 40 minuts
Espai escènic: Espectacle tant de carrer o sala
Pot ser tant a peu pla com a escenari
5 ample x 5 fons espai mínim
Material que aporta el TEATRE:
Punt de llum a prop de l'escenari
En cas de sala o teatre il·luminació que permeti una bona visualització
Material que aporta la COMPANYIA:
So: 2 PA ampliicades + taula de so + micròfons
Altres necessitats:
2 ampolles d’aigua
Vestidor per a dues persones amb cadires, taula, mirall, wc i aigua corrent
Caldrà reservar aparcament pel vehicle i poder arribar a l'escenari

La companyia
La Muscària són en Roger Casadellà i la Laura Viladrich.
Amb recorreguts molt diferents es troben l’any 2011 per crear un
espectacle de titelles i música en viu. Arrel d’aquesta experiència,
s’estableixen com a companyia i segueixen la seva trajectòria en el
món del teatre infantil. Actualment ofereixen espectacles de titelles
així com de contacontes.
La Muscària té la voluntat d’explicar històries. Contes antics,
coneguts, desconeguts, nous, inventats! Rondallaires, sempre amb
una mirada i un format fresc i instal·lat en la actualitat.
Els dos membres imparteixen classes d’interpretació al Teatre de la
Unió de Sant Cugat tant a infants com adolescents. A més, formen
part de diversos projectes escènics i musicals.
Contacte
La Muscària
Tel: +34 628 796 880
Email: lamuscaria@tallersdeteatre.org
Web: lamuscaria.tallersdeteatre.org

