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ESPECTACLE:

“Per terra de dracs”

COMPANYIA

Pep López

CONTACTE

Pep López

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

938568427/609461970

CORREU ELECTRÒNIC

info@peplopez.com

PÀGINA WEB

www.peplopez.com

SINOPSI

La Martina i en Dídac, tot remenant calaixos,
troben un llibre sobre dracs i altres éssers
mitològics , junts decideixen esbrinar què hi ha de
cert en tot allò.
Aproximació a diferents cultures sobre l’existència
d’aquests personatges i la concepció que tenen
d’ells.
Cançons de l’espectacle: El Patinet, La llegenda
de Sant Jordi, L’Arc de Sant Martí, Puff The Magic
Dragon (tornada en anglès).
Contes: “Les dones d’aigua”,”En Lung i la Gu
Zheng”,..

FITXA ARTÍSTICA

Pep López, Pep Collell
Instruments musicals: Guitarra MIDI, bateria
electrònica, GuZheng xinès.
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ESPECTACLE:

ESMO

COMPANYIA

MAG LÓPEZ

CONTACTE

Armand López Albiol

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

693 637 552

CORREU ELECTRÒNIC

info@maglopez.es

PÀGINA WEB

www.maglopez.es

SINOPSI

ESMO (ESCENOGRAFIA DE SENTIMENTS DE
MÀGIA I OTROS) la nova proposta creada pel
jove il·lusionista Mag López. Un espectacle amb
una durada de 57 min. Mostra una funció una mica
diferent "un musical" tot transcorre amb música ...
des que comença l'espectacle fins al final, l'única
veu que escoltes serà cançons en directe
cantades pels artistes.

FITXA ARTÍSTICA

Una barreja que mostra una petita història teatral
al mig de la funció, balls i sobretot molta màgia! No
et perdis l'estrena de la nova proposta de
maglópez. Us hi esperem!
IDEA i CREACIÓ: Mag López
DIRECCIÓ: Armand López
Ajudants:
Silvia Suarez, Susana Azuar i Marta Bernal
PRODUCCIÓ: Mag López
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ESPECTACLE:

VIATGE A L’ILLA DEL TRESOR

COMPANYIA

ENCARA FAREM SALAT

CONTACTE

JORDI TORRAS

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

675 887 062

CORREU ELECTRÒNIC

info@efs.cat

PÀGINA WEB

www.efs.cat

SINOPSI
En Robert Louis Stevenson i el seu fill Lloyd es
retroben amb
dos germans molt peculiars.
Aquesta és la guspira que encén la imaginació
d’Stevenson per explicar-nos, amb ajuda del seu
fill i els dos germans,"L’Illa del Tresor”. Un viatge
a la recerca d’un tresor enterrat, a on el joc i la
imaginació ens transportaran a un món ple
d’aventures, de pirates, d’amistats i traïcions.
FITXA ARTÍSTICA

ACTORS/TITELLAIRES: MARTA ROSELL, JORDI
HUETE, SERGI TORRELLES
PIANO: ROBERT RIU “PUÇA”
TÈCNIC: JORDI TORRAS
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ESPECTACLE:

The Vals Paper

COMPANYIA

Moi Jordana Cia de Circ

CONTACTE

Moi Jordana

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

637 059 638

CORREU ELECTRÒNIC

moijordana@gmail.com

PÀGINA WEB

http://moijordanacirc.blogspot.com/

SINOPSI
El prestigiós acordeonista Moijail Jordanov ens vol oferir el seu millor concert.
Diu que la vida és com un VALS, harmònica, fluida i senzilla. Però a vegades no és tant
fàcil, en un imprevist la melodia pot esdevenir caòtica i no trobar el compàs, la partitura i
els papers i allò que et dona seguretat desapareix per moments.
Però com passa en tot, hi ha diferents maneres d’interpretar la vida al igual que per
interpretar un VALS.
I al final el que volem és que soni com soni la nostra melodia deixi empremta en els
altres.
I sempre serà més fàcil si toquem amb bon humor.
Teatre gestual, música en directe, participació
i malabars ompliran l’escenari de poesia
i comicitat.
FITXA ARTÍSTICA
Artista de Circ – Moi Jordana
Direcció i escriptura – Jordi Aspa ( Escarlata Circus)
Disseny de Llums – Pere Montoro
Tècnica de so i llums – Carla Alabern/Judith Folch
Música “The Vals Paper”- Xavi Alías
Disseny gràfic- Quim Moya / Xavier Gil
Imatge i vídeo – Xavier Gil
Escenografia – Moi Jordana Cia de Circ
Gestió Executiva – Imma Bové
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ESPECTACLE:

CONTES X CONVIURE

COMPANYIA

Cia. elConfit

CONTACTE

Rosa Fité / Miquel Contel

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL
CORREU ELECTRÒNIC

ciaelconfit@gmail.com

PÀGINA WEB

http://ciaelconfit.blogspot.com.es

SINOPSI
És un espectacle de teatre familiar, dirigit bàsicament a un públic de 5 a 10 anys.
Està basat en contes de la Rosa Fité. En aquest espectacle conviuen la dramatització
realitzada mitjançant personatges reals combinats amb la manipulació de diferents
elements i ninos convertint-los en uns titelles especials.
Consta de 3 contes mitjançant els quals recorrem un munt de situacions, treballant
aspectes com el respecte per la diferència, l'estimació, saber conviure i compartir, saber
escollir sense deixar-se influir. Aquestes situacions ens resultaran, potser, familiars i
entre tots intetarem valorar i saber resoldre; tot això d'una manera divertida,
entretinguda, i educativa. És un muntatge interactiu, ja que l'infant des del primer
moment se sent atrapat i implicat dins les històries.
Té una durada de 50-55 minuts.
FITXA ARTÍSTICA
Contes: Rosa Fité

Actors: Rosa Fité i Miquel Contel

Disseny i construcció escenografia: Rosa Fité
Disseny il·luminació i efectes sonors: Miquel Contel
Tècnic: Jeroni Oller
Música: La Banda del TIC - Flauta : Maria Rovira, Piano: Ramon Permanyer,
Guitarra: Jordi Domingo Percussió: Jeroni Oller i Enregistrament música: Jordi Domingo
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ESPECTACLE:

EL CARRERÓ DE LES BRUIXES

COMPANYIA

POCACOSA TEATRE

CONTACTE

Meritxell Yanes Font / Elena Martinell

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

679485841

CORREU ELECTRÒNIC

Info@pocacosateatre.com

PÀGINA WEB

www.pocacosateatre.com

SINOPSI
Han fet fora de tots els pobles de Catalunya a les
bruixes i totes s’han instal·lat al CARRERÓ DE
LES BRUIXES de Cervera, la capital de la
Segarra. Els hi ha tocat el rebre als cerverins! A
cada casa hi viu més d’una bruixa i totes i
cadascuna d’elles té una història per explicar-nos.
S’acosta el gran dia i el més calent és a l’aigüera i
per postres els hi arriba una bruixa nova: l’Estruga.
La Bruixa Estruga, és ben especial, i a diferència
de totes les altres no se’n ensurt gaire de fer de
bruixa i a sobre canta òpera.
FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Meritxell Yanes
Direcció: Toni Albà
Actrius/cantants: Elena Martinell,
Meritxell Yanes
Compositors musicals: Faló Garcia,
Carles Cors i Paco Viciana
Creació espai sonor: Carles Cors
Escenografia: Art Estudi (David Faüchs
i Fanny Espinet)
Vestuari: Fanny Espinet
Disseny gràfic: Gerard Yanes (Articstudio)
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ESPECTACLE:

Un món (i un munt!) de Dracs

COMPANYIA

Tanaka Teatre

CONTACTE

Elsa Lluch

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

608228909

CORREU ELECTRÒNIC

tanaka@tanakateatre.com

PÀGINA WEB

www.tanakateatre.com

SINOPSI
Dues princeses ben peculiars descobreixen una llibreria màgica que amaga molts
secrets. Dels seus llibres en surten un munt de dracs que les posen a prova. Vols saber
com els vencen? Vols veure com un drac es menja els espectadors del teatre com si
fossin sushi? T’agradaria participar en un casting de dracs i cavallers?
Atreveix-te a conèixer dracs de tota mena i d’arreu del món: de la Xina, Japó, Grècia,
Escandinàvia i, fins i tot, els que encara avui dia viuen a Catalunya.
Un espectacle de teatre, titelles, contes, humor, animació i interacció amb el públic per
fomentar l’hàbit de la lectura d’una manera divertida.
FITXA ARTÍSTICA
IDEA I GUIÓ: Ariadna Matas i Elsa Lluch
ACTRIUS I TITELLAIRES: Elsa Lluch i Ariadna Matas
DISSENY ESCENOGRAFIA: Tanaka Teatre
ESCENOGRAFIA I UTILLERIA: Àngels Castany i Blanca Gimeno
VESTUARI: Núria G. Carbonell
TITELLES: Tanaka Teatre
MÚSICA: Cesc X. Mor
DISSENY LLUMS: Anna Espunya.
FOTOGRAFIES: Xavi Aregall.
PRODUCCIÓ: Tanaka Teatre.
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ESPECTACLE:

JAMES ON THE ROCKS

COMPANYIA

TROTAM TEATRE

CONTACTE

ALBERT REQUENA

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

637810823

CORREU ELECTRÒNIC

trotamteatre@gmail.com

PÀGINA WEB

http://trotamteatre.wix.com/teatre

SINOPSI
Un despietat multimilionari, Slotty Banks, ha comprat terrenys al Nepal i està construint
immobles de luxe als cims més alts de la serralada de l’Himàlaia. Habitatges als quals
només poden accedir els homes més rics i poderosos del planeta. Aquesta elit
privilegiada serà l’única que sobreviurà al desastre apocalíptic que està a punt de patir la
humanitat: des d’una base secreta al pol sud, Banks es disposa a llançar a l’espai un sol
artificial capaç de fondre els casquets i inundar tot el planeta. Però el que el magnat
ignora és que hi ha algú que li va al darrere: en James, l’Agent 010. Un espia
internacional que treballa per al servei d’intel·ligència britànic i que intentarà evitar el
terrible destí de la Terra.
FITXA ARTÍSTICA

Autors: Trotam Teatre
Argument i dramatúrgia: Jordi Soriano
Direcció:Trotam Teatre
Col·laboració: Chus Martín
Actors: Josep Pla i Albert Requena
Veus en off: Mireia Scatti i Jordi Soriano
Música i disseny de so: Jordi Agut
Vestuari i escenografia: Trotam Teatre
Disseny d’il·luminació: Jordi Agut
Disseny gràfic: Sandra de la Prada
Vídeo: Lluís Manyoses
Fotografies: Lluís Montero
Producció: Trotam Teatre
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ESPECTACLE:

EL MOLINET MÀGIC

COMPANYIA

ENGRUNA TEATRE

CONTACTE

Mireia Fernàndez

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

649200407

CORREU ELECTRÒNIC

engrunateatre@gmail.com

PÀGINA WEB

www.engrunateatre.com

SINOPSI
De vegades, la sort et ve a buscar. D’altres, et toca empaitar-la tu. Tant en un cas com
amb l’altre, cal saber estar-ne agraït… i no voler-ne abusar. El molinet màgic parla de tot
això: de la sort que tens quan tens sort, i de la mala sort que tens quan en vols tenir
massa.
La companyia Engruna teatre hem fet una adaptació del conte tradicional El molinet de
sal, jugant amb diversitat d’elements escènics plàstics i poètics, per tal de potenciar
l’imaginari i la creativitat dels públics de totes les edats. Perquè aquestes, la imaginació i
la creativitat, no cal aturar-les mai.
FITXA ARTÍSTICA
Actrius:
Ruth Garcia i Mireia Fernàndez
Disseny i construcció de l’escenografia i els titelles:
Itziar Tesan, Toni Fernàndez i Engruna Teatre

Disseny gràfic
Aina Cordoncillo

Il•luminació:
Germans Berch

Fotografia:
Roser Blanch

Dramatúrgia:
Oriol Puig i Engruna Teatre
Producció:
Engruna Teatre

Col•laboració en la direcció i la dramatúrgia
Jordi Palet
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ESPECTACLE:

Tap Olé

COMPANYIA

TAP OLÉ

CONTACTE

Maite Molina / Roser Font

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

619148105 / 606803671

CORREU ELECTRÒNIC

produccio@tapole.com

PÀGINA WEB

www.tapole.com

SINOPSI

La trobada entre dues cultures de diferents estils
com la música llatina, mediterrània i el claqué
demostren que la fusió és un llenguatge universal,
que combina la creació de noves i sorprenents
sensacions.
Aquest espectacle és una explosió de ritme i
energia on es barregen el virtuosisme i la passió
de la guitarra espanyola amb la precisió i
l'elegància de les coreografies i l'espontaneïtat de
la improvisació.
També hi ha balls originals, com la percussió
corporal o el "sand dance" que es ballava a
principis del segle passat als EUA avui en dia
totalment desaparegut.

FITXA ARTÍSTICA

Guitarristes: Ignasi Cama i Cristian Cantero
Ballarins: Roser Font i Rubén Pérez
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Dades de la companyia

ID:

Nom companyia

Ail’as

Persona de contacte

Xavier Pérez

Web oficial

www.ailas.cat

Xarxa social: Facebook

www.facebook.com/ailas.animacio

Xarxa social: You Tube

www.youtube.com/user/elsailas1

Xarxa social: Twitter

twitter.com/AILAS_animacio

Correu electrònic 1

info@ailas.cat

Correu electrònic 2

xapemi@gmail.com

Telèfon (oficina, persona de contacte)

606720362

Adreça postal

C/Casp 102, 2n -2a

Població

Barcelona

Codi Postal

08009

Descripció de
la companyia

Ai l’As és un grup de música i animació infantil amb cançons, danses i
contes.
Es va gestar arran de la trobada de tres músics, educadors i amics que ens
vam conèixer mentre treballàvem impartint sessions d’animació amb
cançons i danses en la formació de monitors en el lleure.
A partir d’aquesta experiència i de compartir gustos musicals i inquietuds
educatives, el setembre del 2008 vam decidir unir-nos i crear un grup
d’animació per poder cantar amb i per als infants, educar a través de les
cançons i sobretot fer-los gaudir amb la música.
Actualment, amb la incorporació d’altres músics, formem un conjunt de
banda, amb arrels lligades al folk, que amb la combinació harmoniosa de
veus, música instrumental i dinàmiques participatives fem moure el cor i el
cos de tots els qui ens vulguin escoltar. Ai l’As apostem pel públic familiar,
amb espectacles de contes cantats i dibuixats i d’animació de petit i gran
format per a diversos grups d’edat.
Som un conjunt versàtil que s’adapta a múltiples propostes perquè ningú
no es quedi sense música, sense animació.
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PRESENTACIÓ
COMPANYIA

La Companyia Sgratta

CONTACTE

Joan Cirera

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

619.57.03.84

CORREU ELECTRÒNIC

sgratta@sgratta.com
http://www.sgratta.com/

SINOPSI
Tenen en gira el seus primer espectacle, presentat al
TAST del 2013 "Sol amb la Lluna"

FITXA ARTÍSTICA

Joan Cirera i Clara Gavaldà
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