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ESPECTACLE:

BAMBI, UNA VIDA AL BOSC

COMPANYIA

EL REPLÀ PRODUCCIONS S.L.

CONTACTE

Yolanda Nieto

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

689 409905

CORREU ELECTRÒNIC

iolanda@elrepla.com
http://www.elrepla.com/

SINOPSI

Un cérvol de pocs dies viu sota la protecció de la seva mare en
un clar del bosc. Es diu Bambi. Tot just pot percebre el que li
envolta però al costat del seu amic, el conill, i amb el pas de les
estacions, Bambi, coneixerà a
nous amics, descobrirà l’amor al conèixer a Falina i prendrà
consciència dels perills que amenacen als habitants del bosc.
Però el que marcarà el seu viatge fins a la maduresa, serà el
suport constant del Vell Príncep.

FITXA ARTÍSTICA

Adaptació del text
Joan Sors
Disseny il·luminació
Actors
Jaume Llonch
Sandra Anglès
Vestuari
Marc Fontanals
Sonia Gonzalez
Jaume Llonch
Video
María Voronkova
Isaac Vila
Música original de
Disseny gràfic
Ramon Bau
Jaume Llonch
Producció musical
Producció
Dènys Sanz
El Replà Produccions
Veus
Direcció
Amparo Esterlich
Joan Sors
Disseny escenografia
Marije Visser
Construcció escenografia
Marije Visser
Bernat Escosa i El Replà Produccions
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ESPECTACLE:

EL GAT AMB BOTES

COMPANYIA

CAMPI QUI PUGUI

CONTACTE

Jordi Pedrós / Montse Ferrer

TELÈFON

686393115 Jordi / 649942885 Montse

CORREU ELECTRÒNIC

campiquipugui@cqpproduccions.com
ferrer.montse@gmail.com
http://www.cqpproduccions.com/Campi_Qui_Pugui/Teatre_Familiar.html

SINOPSI
Temps era temps …
Un moliner tenia tres fills. Al germà petit només li deixà en herència un eixerit gat, que digué al seu amo
que l'ajudaria a fer-se ric, només li havia de donar unes botes i confiar amb ell. Vestit amb botes noves,
el gat va anar al castell del rei a convidar-lo a visitar el Marquès de Carabàs, nom que es va inventar per
al seu amo. El rei accedí i va muntar en la seva carrossa amb la seva filla.
El gat va parlar amb els camperols dels voltants, dient-los que havien de dir que treballaven per al
suposat marquès o l'Ogre se'ls menjaria. Convençuts per un gat i atemorits per l'ogre, tots deien al pas
del rei que les terres pertanyien al ric Marquès de Carabàs. En arribar a un riu, el gat va llençar el seu
amo a l'aigua i va començar a cridar que s'ofegava. El rei passava per allà i va ordenar als seus homes
que el rescatessin i el vestissin. Impressionat per la riquesa que se suposava que tenia i per la valentia
del jove, que amb l'ajuda del seu gat va vèncer l'Ogre més malvat i terrible del planeta, va donar-li la mà
de la seva filla... ep! amb el consentiment d'ella, i va nomenar el gat conseller, després de fer una
consulta popular a corre-cuita per veure que pensava el poble sobre que un simple Moliner fos el marit
de la princesa.
Amb el nostre gat amb botes, es sorprendran petits i grans, els petits descobriran una història nova que
els aproparà a un noi que sense tenir res, passà a ser un marqués. I els grans descobriran un nou gat
amb botes, aquell gat que juga amb astúcia i que aconsegueix donar un gir de 180º a la seva vida:
l'astúcia el coratge i l'amor són més poderosos que els diners.

FITXA ARTÍSTICA

Actors: Jordi Gené, Carme Plana, Oriol Esquerda, Algué Vendrell
Tècnic de So i Llums: Marta Vilellas
Autor: Ramon Molins (adaptació)
Autor música: David Ordinas
Director: Greta Sisqués Ferrer

17 novembre 2012

ESPECTACLE:

VIVALDI DANSA

COMPANYIA

Company & Company

CONTACTE

Anna Arboix

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

93.210.59.72 / 607.824.189

CORREU ELECTRÒNIC

annaarboix@gmail.com

WEB

http://www.youtube.com/watch?v=knOQHTjlrvw

SINOPSI

Vivaldi Dansa és un espectacle per a públic familiar,
basat en la partitura íntegra de les quatre estacions
de Vivaldi. Amb un llenguatge neoclàssic, molt
teatralitzat pels nens , descrivim, tant la música del
compositor com parts de la seva biografia.

FITXA ARTÍSTICA

Direcció i coreografia: Anna Arboix
Música: Antonio Vivaldi (Les Quatre Estacions)
Ballarins: Borja Fernández, Alma Steiner, Alícia
Casquet, Alícia Alonso, Andrea Torres i Jordi Sala.
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ESPECTACLE:

RACONS, més enllà d’un viatge

COMPANYIA

Tanaka Teatre

CONTACTE

Elsa Lluch

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

608228909

CORREU ELECTRÒNIC

tanaka@tanakateatre.com

WEB

http://www.tanakateatre.com/

SINOPSI
La Rita és una noia aventurera que ha viatjat per tots els racons del planeta. Ara es troba a l’aeroport de
Barcelona, a punt d’agafar un avió però una sèrie de situacions la retindran més temps del que es
pensava. Durant l’espera recordarà i compartirà tres històries: un conte d’amor i màgia de l’Índia, una
dolça història tailandesa i una rondalla de la Costa d’Ivori amb humor i ritmes de percussió.
Una obra per riure, tremolar, estimar i perdre’s pel món, que guarda en alguns racons, històries per
redescobrir-se a un mateix.
Un espectacle de teatre, titelles, màscares, projeccions i danses del món.
Mai t’hauries imaginat que recórrer el món seria tan sorprenent!

FITXA ARTÍSTICA
I IDEA I TEXT: Ariadna Matas i Elsa Lluch

COREOGRAFIA“CANÇÓ DE LA LLUNA”:
Guillem Cirera

DIRECCIÓ: Miquel Àngel Ripeu

CONSTRUCCIÓ ESCENOGRAFIA:

ACTRIUS I TITELLAIRES: Elsa Lluch i Ariadna Matas

Adrià Pinar i Dani Carrau

ESCENOGRAFIA: Adrià Pinar

VESTUARI: Núria G. Carbonell i Tanaka Teatre

VÍDEO: Ian Gehlhaar

MÚSICA: Cesc X. Mor

TITELLES: Litus Codina,Àngels Castany i Tanaka Teatre MESCLA: Dani Royo i Cesc X. Mor
MÀSCARES AFRICANES: Estel Ferrer
VEUS EN OFF:Ariadna Matas, Elsa Lluch,
MURAL AFRICÀ: Laia Sauret

Miquel Àngel Ripeu
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ESPECTACLE:

LA CAPUTXETA VERMELLA

COMPANYIA

Magatzem d’Ars

CONTACTE

Elvira Perejoan

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

932.541.283 / 664.405.860

CORREU ELECTRÒNIC

produccion@magatzemdars.com

WEB

http://www.magatzemdars.net/
Aquest espectacle és una adaptació del llibre original de
“Caputxeta i el llop”.

SINOPSI

Narra com la Caputxeta ha que portar una cistella amb menjar
a la seva àvia que viu al mig del bosc, per que pugui cuinar un
pastís per presentar-lo al concurs anual de la comarca. Pel
camí coneix a un valent agent forestal, motiu que aprofita el
llop per poder enganyar-la i d'aquesta manera arribar abans
que ella a la casa de l‘àvia i així poder menjar-se tots els
pastissos i el que trobi al seu pas.

FITXA ARTÍSTICA
Repartiment: Caputxeta: Laia Nosàs / Irene Garrés Guardia forestal: Damià Capella / Marcel Ros
Llop: Onofre Rojo / Josep M. Vallhonrat
Direcció: Albert Pueyo
Disseny escenografia Bargaypou
Realització escenografia Barrets & Pou
Disseny il·luminació: Miranda Callejón
Banda sonora original: Ferran González
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ESPECTACLE:

“NOOM”

COMPANYIA

ALISKIM & LUNA

CONTACTE

JOAQUIM ALÍS / JOAN HERRADOR

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

699 97 08 19 – 674 82 70 77

CORREU ELECTRÒNIC

info@aliskimluna.com

WEB

http://aliskimluna.com/

SINOPSI
Iguals o diferents? Aliskim & Luna, ens plantejen
aquest gran dilema. Un ou gegant dóna vida a un
ésser molt especial, en un món que no li pertany. La
inocència i la curiositat el duràn a explorar tot el que
l´envolta, davant els ulls incrèduls d´un boig científic.
Moments plens de màgia i tendresa els portaràn a
descobrir un sentiment fins ara desconeguts per ells:
l´amor. Sols un mirall podria trencar aquesta màgia.
Tots som iguals…tots som diferents…
FITXA ARTÍSTICA
JOAQUIM ALÍS
LUNA RODRIGUEZ
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ESPECTACLE:

Contes empaperats i personatges esbojarrats

COMPANYIA

Alma i la mar de contes

CONTACTE

Laura Rubio Tugas

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

626559789

CORREU ELECTRÒNIC

almailamar@gmail.com

WEB

http://www.almailamar.com/html/alma_i_la_mar.html

SINOPSI
Inspirada en els diferents usos que poden tenir els papers, l'Alma ens explica tres contes:
“El cavall màgic de Han Gan” narra la història d'un nen que només amb uns fulls i uns colors
pinta autèntiques obres d'art: dibuixa cavalls tan reals que els ha de lligar perquè no s'escapin!
En el segon conte: “Som granotes de debò?”, diversos personatges, fets de papiroflèxia, ajudaran
a dues granotes enamorades a esbrinar si són granotes encantades o granotes de debò.
I per acabar: “El diari, el convidat i el llop afamat” explica la història d'un xai que mort de fred i
gana arriba a casa d'un llop. Aquest, només veure'l, ja se'l vol menjar però ho repensa en adonarse que el xai està ben glaçat i podria ser massa fred pel seu estómac. És llavors quan agafa un
diari, el doblega i en fa una manta per escalfar-lo.

FITXA ARTÍSTICA
Guió: Laura Rubio Tugas i Loli Rubio Sánchez-Ocaña
Direcció: Loli Rubio Sánchez-Ocaña i Guillem Sánchez-Blanco Ahrendts
Actriu- Titellaire: Laura Rubio Tugas
Disseny escenografia: Loli Rubio Sánchez-Ocaña i Guillem Sánchez-Blanco Ahrendts
Disseny de llums: Guillem Sánchez-Blanco Ahrendts
Tècnic de llums i so: Josep Chavarria Perals
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ESPECTACLE:

La vaca que canta… va d’òpera

COMPANYIA

VaDeContes

CONTACTE

Meritxell Yanes i Elena Martinell

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

679485841

CORREU ELECTRÒNIC

espectacles@vadecontes.cat

WEB

http://lavacaquecanta.wordpress.com/

SINOPSI

La Sofia és una vaca que viu al camp i que, a
diferència de totes les altres vaques, canta òpera.
Escoltant la ràdio sent una notícia que li fa venir
papallones a la panxa: es convoca el primer Concurs
d’Orquestres de la Ciutat. Només li cal trobar una
orquestra per poder participar, però al camp on viu
no n’hi ha cap, haurà de baixar a la ciutat a provar
sort com a cantant. És dura la vida del cantant, però
quan està a punt de tirar la tovallola…
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ESPECTACLE:

GAIA, EL NOU VESTIT AVENTURER

COMPANYIA

Gaia Contes Musicals

CONTACTE

Marta Sasanedas Estévez

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

654220375

CORREU ELECTRÒNIC

gaia@gaiacontes.com
http://gaiacontes.com/

SINOPSI

La Gaia és una girafa que té el cos ple de taques de
colors. Un bon dia li desapareixen totes, i queda trista i
descolorida. Amb l'afany per recuperar-les i l'ajut de la
detectiu, Madame Caneló, la Gaia es veurà envoltada
d'aventures...i amb molta, molta música...que l'ajudarà
a retrobar-se amb la Natura i els colors de les seves
taques

FITXA ARTÍSTICA

Intèrprets: Xènia Fuentes, Glòria Garcés i Elena Martinell
Idea original: Gaia Contes Musicals
Guió: Xènia Fuertes, Meritxell Yanes
Música: Glòria Garcés
Escenografia i vestuari: Judith Torres
Direcció artística: Meritxell Yanes
Direcció musical: Glòria Garcés
So: Xavier Llobet
Disseny de llums: Àngel Puertas. Punt de fuga
Fotografia: Marcel Asso
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ESPECTACLE:

EL CLUB DELS LLOPS

COMPANYIA

LES MARIES TEATRE

CONTACTE

Maria Coll / Maria Berenguer / Toni Poch

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

645528490 / 637099791 / 637711137

CORREU ELECTRÒNIC

lesmariesteatre@gmail.com
lesmariesteatre.clubdelsllops@gmail.com
http://elclubdelsllops.wordpress.com/

SINOPSI
La Glòria ha de creuar el bosc per portar un cistell a casa l'àvia i no vol que ni el Pere, el seu amic, ni la
Ka, la nena nova del poble, l'acompanyin.
La Ka explica una vella història sobre una nena que va creuar el bosc i va ser enganyada i devorada per
un llop per aconseguir que la Glòria agafi por i deixi que l'acompanyin. Però tot i això ella no es fa enrere.
Així que els altres dos decideixen seguir-la i salvar-la, si arriba el cas.
Un cop al bosc la Glòria es troba amb en Sam, fanàtic dels llops, inventor i aventurer, i gràcies a la suprabrúixola, el seu darrer invent, s'encaminen per una drecera. Però quan els altres dos els veuen junts
creuen que han de salvar a la Glòria i en el rescat es trenca la supra-brúixola.
Els quatre es trobaran al mig del bosc sense saber tornar al camí de casa. Així s'hauran endinsat en
l'aventura més apassionant de les seves vides. Una aventura on es desvetllaran les seves pors i, els uns
als altres, s'ajudaran a superar-les.

FITXA ARTÍSTICA i TÈCNICA
Títol espectacle: EL CLUB DELS LLOPS
Autor: MARC MIRAMUNT
Músiques: ELOI ORTELLS
Companyia: LES MARIES TEATRE
Llenguatge escènic: TEXT TEATRAL MUSICAL
Intèrprets: GERARD FLORES, JOAN OLIVÉ,
MARIA COLL i MARIA BERENGUER

Il·lustració: RAQUEL RIBA
Escenografia: AITOR RODERO
Il·luminació: PAU JUNY
Vestuari: LES MARIES TEATRE
La gorra del llop: AITOR RODERO
Direcció vocal: Meritxell Coma
Lletra cançons: MARC MIRAMUNT
Direcció: MARC MIRAMUNT
Producció: LES MARIES TEATRE
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ESPECTACLE:

Els tres porquets i més

COMPANYIA

Alcavot

CONTACTE

Gabi Ruiz

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

639905625

CORREU ELECTRÒNIC

Alcavot@gmail.com

SINOPSI

Espectacle de contes teatralitzats que inclou “El peix
irisat”, “Els tres porquets” i “El tortell que rodava”.
S’0utilitza la técnica de la narració i de la
manipulació d’objectes i titelles. El primer conte
explica la historia d’un peix que té les escates
platejades i es creu el millor i més bonic del mar. El
segon contes és el tradicional dels tres porquets i
ocupa la major part del temps de l’espectacle i el
tercer conte és la historia d’un tortell intel·ligent que
s’escapa de qui se’l vol menjar tot rodolant.

FITXA ARTÍSTICA

Idea muntatge i posada en escena: Gabi Ruiz
Creació i disseny titelles: Gabi Ruiz
Manipulació i interpretació: Gabi Ruiz
Suport escenari: Ramon Permanyer
Il·luminació: Guillem Ruiz i Josep Maria Carbonell
Producció: La Xarxa de Castellar
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ESPECTACLE:

El Petit Dalí

COMPANYIA

Únics Produccions

CONTACTE

Joan Alamego Gascón

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

934 324 369 / 625 579 495

CORREU ELECTRÒNIC

distribucio@unicsproduccions.com

WEB

http://unicsproduccions.com/

SINOPSI
Aquesta és la història d’un geni, més ben dit...d’un petit geni nascut a Figueres... “
Així comença la història d’en Salvi, un nen alegre, somiador i una mica trapella...El que
més li agrada és dibuixar, sobretot a la platja, lloc on cada dia al sortir de l’escola, hi va
corrents per deixar volar la seva imaginació...
Un bon dia, troba dins l’aigua una clau grossa i brillant...de qui deu ser ? I què deu obrir ?
Un calaix ple de joguines...o potser un castell encantat... no, no, un tresor fabulós segur
!!!
La il·lusió de saber d’on és la clau i sobretot què obra, el durà a recórrer un llarg viatge
ple d’aventures on coneixerà personatges com...el Sereno (l’home que va al damunt d’un
cargol gegant ), l’Elefant amb potes de cigonya, el Gran Cuiner del Temps i el seu
ajudant en Pinxu que cuinen truites de rellotges, una Barca Abandonada que, guiat per
uns curiosos Núvols, el durà volant fins a la Torre Enlairada, on després d’un intens duel
amb els Vigilants, hi trobarà el Sr. Calaixos, el responsable de guardar els tresors de
milers i milers de nens d’arreu del món, i aleshores...
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ESPECTACLE:

El cel de la Jojó

COMPANYIA

Inspira Teatre

CONTACTE

Esther Westermeyer

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

646579048

CORREU ELECTRÒNIC

estherwester@hotmail.com

WEB

www.inspirateatre.com

SINOPSI
La Joana puja a jugar al terrat i mentre observa els núvols pensa que fa diez que no veu la
seva iaia i es pregunta on deu haver anat. La seva mare la transporta, a través d’un conte, a
la granja de l’àvia, on fa molts anys diuen que hi va viure una vaca molt especial,molts sàvia i
molt velleta: la Jojó. Una historia que ens parla de la transformació, de les petites i grans
pèrdues. Una historia plena de tendresa, de música, de sentit de l’humor, de titelles
entranyables i personatges sorprenents. Un himne a la vida.

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets: Maria Casellas (Martina Tresserra) i Esther Westermeyer
Guió: Esther Westermeyer (a partir de Jojo la mache d’Olivier Douzou)
Direcció: Maria Casellas
Música: Cristina Gavilán
Escenografia, titelles i disseny de vestuari: Martí Doy
Tècnic de so i disseny llums: Guillem Rodríguez
Gravació, mescla i veu en off: Albert Mora
Músics: Cristina Gavilán, Albert Mora i Francesc Mora.
Disseny gràfic: Meisi
Fotografia: Roser Blanch
Vídeo: Francesc Isern
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ESPECTACLE:

TOTS NOSALTRES

COMPANYIA

Fes-t’ho com vulguis

CONTACTE

Xavier Basté i Nona Umbert

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

670595639

CORREU ELECTRÒNIC

comvulguis@comvulguis.cat

WEB

http://comvulguis.cat/

SINOPSI

TOTS NOSALTRES és un espectacle de contes
per a parlar i gaudir de la diversitat familiar, amb
respecte i estimació, sense pors ni prejudicis.
Perquè gairebé tothom en tenim una de família,
com a mínim...i ja se sap que no n’hi ha dues
d’iguals exactament!
Com diu un dels personatges: ”el que realment
importa és que ens agradem i estimem”!

FITXA ARTÍSTICA

Direcció i Guió: Xavier Basté
Escenografia: Nona Umbert
Actriu: Nona Umbert
Producció: Fes-t’ho com vulguis

17 novembre 2012

ESPECTACLE:

La Ventafocs

COMPANYIA

Flic Flac Teatre (Tutatis)

CONTACTE

Lluis Rovira

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

607 25 00 23

CORREU ELECTRÒNIC

info@tutatis.es

WEB

http://www.tutatis.es/espectacles.asp?tipo=2

SINOPSI

El rei, cansat que el seu fill no trobi cap noia que li agardi, decideix d’organitzar
un ball a palau. Al ball es conviden totes les noies en edat de festejar del regne
però, malgrat això, sembla ser que les germanastres de Ventafocs, no volen que
aquesta vagi al ball de Palau.
Tot i així, amb l’ajut dels seus amics ratolins i la fada padrina, Ventafocs, la
protagonista de la nostra història, aconseguirà d’enamorar al príncep.
Flic Flac fa una reinterpretació plena de ritme del conte clàssic de La Ventafocs,
amb un missatge clar per al públic: cal buscar sempre la sort.
FITXA ARTÍSTICA

Repartiment: Andrea Hernandez, Andrea Marinel·lo,
Joan Martínez i Cris Codina
Guió: Jordi Portals
Direcció: Daniela DeVecchi
Música: Irene San Salvador i Marc Maestro
Escenografia i vestuario: Tutatis
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COMPANYIA

ANNA ROCA

CONTACTE

Anna Roca

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

972 270 498

CORREU ELECTRÒNIC

annaroca@annaroca.com

WEB

http://annaroca.com

COMPANYIA

ORIOL BARGALLÓ

CONTACTE

Oriol Bargalló

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

659 899 354

CORREU ELECTRÒNIC

oriol@oriolbargallo.com

WEB

http://www.oriolbargallo.com/

656 836 655
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