
Wandering Orquestra



La Wandering Orquestra arriba a la ciutat disposada a interpretar un gran 
concert, s’han citat a la plaça major i el primer a arribar, com sempre, és Ben-
jamin el violinista, un personatge una mica estirat i amb aires de grandesa. 
Més tard, dalt d’un cotxe molt especial apareixeran Rupert i Adriano.

Rupert, és el responsable del vehicle, els instruments i tot allò que l’Orquestra 
necessiti. I encara que sempre intenta fer la feina el millor possible no sem-
pre ho aconsegueix. Adriano és el director de l’Orquestra, de parla italiana, 
elegant i segur de si mateix, dirigeix   tot allò que és possible dirigir.

Al lloc de la cita ja hi ha tres músics, però encara en falten dos per arribar. Per 
una finestra d’una casa propera apareix Madeleine (o Rebeca segons l’actriu 
que actuï) saludant efusivament. Ella, és coqueta, bonica i jove, i ara només 
porta una tovallola com a vestit! És estrany que sigui allà... té algun proble-
ma? És el seu nou domicili i ells no ho saben? Amb l’ajuda de Rupert  i ja 
vestida pel concert, baixarà per la façana de la casa amb una escala mentre 
sap que és observada pel públic. 
L’escena acaba bé i la cantant corre als braços d’Adriano, el seu atent direc-
tor i potser alguna cosa més que això ... 
I per fi l’últim en aparèixer, Joseph, un geni musicòleg obsessionat per la 
investigació dels sons. Saluda des de dalt de tot d’una teulada, on segura-
ment s’ha enfilat per la curiositat de saber més sobre la reverberació o l’eco.

Reunits ja els cinc músics de la Wandering Orquestra es dirigeixen cap al 
lloc on s’ha de fer el seu concert.  Tot és a punt. Vestits per a l’ocasió, amb els 
seus instruments i amb el públic present. Busquen el teatre on tocaran, però 
sembla que hi ha un petit problema ... són a la ciutat equivocada!
A partir d’aquest moment, arribarà l’estrès, l’enuig, el fracàs, sembla que no 
és la primera vegada que els hi passa. Viurem la relació entre ells, la reacció 
individual, la professionalitat dels músics i ... molt més!

Potser no hi haurà concert però no faltarà en cap moment el Teatre de Ca-
rrer. Una hora de teatre de carrer amb humor, canvis d’escenari, desplaça-
ments amb el públic, participació i música que fa gaudir al públic de totes 
les edats .

L’ESPECTACLE



La companyia Wandering Orquestra està formada per un col · lectiu 
d’artistes amb una llarga experiència en el teatre de carrer i d’intervenció.

Per separat els seus integrants han actuat en més de 17 països diferents i sumen 
més de 300 actuacions en festivals i programacions a tot Europa, Àsia i Llati-
noamèrica.

Ara s’ajunten per crear aquest espectacle de teatre de carrer i intervenció per 
seguir investigant i desenvolupant un llenguatge propi sobre la representació 
al carrer.
Utilitzant el teatre d’improvisació i tenint molt en compte les arquitectures dels 
espais on s’intervé es busca sorprendre el públic tant els que han vingut a veure 
l’actuació com a aquells que se la troben per casualitat.

Wandering Orquestra pren el carrer com a escenari i fa servir la realitat 
d’aquest moment de l’aquí i ara per crear escenes visuals, boges i poètiques.

L’espectacle que porta el mateix nom, Wandering Orquestra, s’esdevé 
en tres localitzacions diferents. Cadascuna pensada i estudiada perquè el públic 
visqui sorpreses i moments visualment forts i impactants. No es pretén només 
basar-se en l’actuació i improvisació sinó també destacar els propis espais de 
cada ciutat sent cada vegada una actuació única a cada lloc on la companyia 
viatja.

“Volem fer un teatre directe, empàtic i sorprenent, on l’espai i la relació amb el pú-
blic són el motor per viure la nostra història.” Sergi Estebanell

el TEATRE de CARRER segons
la WANDERING ORQUESTRA
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FITXA ARTÍSTICA



RUPERT és interpretat per Sergi Estebanell o Lluís Petit

Sergi Estebanell és Rupert
S’ha format amb mestres de clown com: Eric de Bont, Theatre Organic, Leo Bassi, Koldo y Jule; en teatre físic amb Norman Taylor i Tapa Sudana i en teatre de carrer amb 
Adrian Schvarzstein i la Cia. Jeanne Simone, entre d’altres. Centra la seva recerca en la investigació sobre el teatre d’humor i el teatre d’intervenció, si bé darrerament 
ha treballat com actor i director per a projectes d’òpera i circ teatre. Ha creat i dirigit els espectacles de la Cia. La Banda, teatre d’humor. És actor-creador de la Cia. Kam-
chàtka. És director de +75 el darrer espectacle de la Cia. Fadunito. És director artístic de Pallapupas, pallassos d’hospital. fins l’any 2009 director artístic del Festival Escena 
Poblenou de Barcelona. És codirector i actor de Call me Maria, producció de circ teatre. Ha estat ajudant de direcció i actor de l’òpera Oh Gran Fernando estrenada el 
juliol de 2010 en el Festival Styriarte de Graz (Àustria). Des de l’any 2011 també actua a l’espectacle La lengua de las corbatas, amb la companyia catalano-francesa Los 
Afinados.

Lluis Petit es Rupert
El Lluís es forma a l’escola d’actors del Centre de Creació i Formació Escènica El Timbal, on crea la seva base teatral. Després, busca referents amb els quals treballar in-
tensament: l’actor narrador i tècnica CODA de Ricard Boluda i Fausto Carrillo, el cos de Decroux de Stephan Levy i Sophie Kasser, els 3 móns de Tapa Sudana, el cos de 
Lecoq de Norman Taylor i Monica Pagnieux, la dansa-teatre de Jordi Cortes, el clown de Theatre Organic, Sergi Estebanell, Leo Bassi i Loco Brusca i el teatre social de 
Jordi Forcadas. Realitza projectes en el camp audiovisual català com a actor, on destaca com a protagonista a la sèrie al K3 “Golobica TV” (2009). Paral · lelament, es des-
cobreix com a actor creador i és motor de tres companyies catalanes: la Companyia La Banda [teatre d’humor], la Companyia Kamchatka i TeatreAnimal amb una línies 
d’investigació teatral on el cos, l’humor, la ruptura de convencionalismes teatrals i la combinació de disciplines artístiques tenen tot el pes creatiu, tal com demostra a 
totes les seves creacions.

LA COMPANYIA



ADRIANO és interpretat per Claudio Levati o Adrian Schvarzstein

Claudio Levati es Adriano
Neix a Itàlia l’any 1975, on estudia música, piano i guitarra. La seva carrera com actor comença després d’un primer contacte amb la commedia dell’arte i el teatre 
d’improvisació, convertint-se en un actor professional dels match d’improvisació teatral a Itàlia. Arriba al món del clown i del teatre de carrer formant- se amb Jango 
Edwards, Peter Ercolano, ERIC DE Bondt, Ian Algie, Loco Brusca, Johnny Melville i Adrian Schvarzstein. Des del novembre de 2004 fins l’actualitat resideix a Barcelona i 
segueix actuant al carrer, en diversos espectacles de cabaret i en festivals, amb diferents espectacles i companyies: la Cia. Kamchàtka, de la que n’és cofu dador, Loco 
Brusca a Baka Shtruck, la Cia. Xirriquiteula a Papirus i la Cia. Fadunito a +75.

Adrian Schvarzstein es Adriano
Va néixer a Buenos Aires (Argentina) l’any 1967. Ha viscut a Itàlia, Israel i Espanya. Actualment resideix a Barcelona. Tot i ser català d’adopció, Schvarzstein també 
abraça tota una barreja de diferents nacionalitats, mentre viatja per Europa. Seria realment difícil trobar un camp de l’activitat artística que no li interessi. Va estudiar 
teatre a Israel, mim a França i Commedia dell’Arte amb Antonio Fava a Itàlia. Schvarzstein gaudeix de la vida acumulant experiències, entre altres coses ha treballat 
com a consultor en festivals, actor i cantant en òperes i companyies de música barroca. Si s’hagués de destacar una faceta, seria el seu treball en el teatre de carrer i el 
nou circ. Després de l’experiència amb el circ belga Ronaldo crea espectacles unipersonals com El hombre verde,La cama, Dans ... que han girat i segueixen progra-
mant-se en multitud de festivals europeus i més enllà. Tots tenen com a objectiu la participació activa i divertida de l’espectador. Director artístic de la Cia. Kamchàtka 
és també actor i director del Circus Klezmer amb el qual ha aconseguit un gran èxit de crítica i públic.
El Caos, la sorpresa i la innocència provocant només són algunes de les armes que Adrian Schvarzstein ha utilitzat per triomfar en el teatre i festivals de tot el món.



El personatge de la cantant és Judit Ortiz com a Madeleine o Alina Stockinger com a Rebeca

Judit Ortiz és Madeleine
S’ha format en clown amb Sergi Estebanell i Theatre Organic, s’especialitza en teatre de carrer i improvisació de la mà d’Adrian Schvarzstein. Crea la Cia. La Banda, 
teatre d’humor, on realitza diversos espectacles com actriu “Máximo Riesgo” i “S.A.E”. Forma part de la Cia. Kamchàtka a tots els seus espectacles. És actriu de la Cia. 
Fadunito amb qui crea l’espectacle “+75”. A més d’actuar realitza la seva primera direcció artística a “Passar a Millor Vida” de la Cia. Teatre Animal.

Alina Stockinger és Rebeca
Actriu i ballarina. En dansa formada amb Frey Faust, Kira Kirsch, Bruno Caverna, Isael Cruz Mata i Tina Valentan; Com a actriu, formada en clown, teatre físic i impro-
visació amb Sergi Estebanell, Anke Gerber, Tom Greder, Claret Papiol, Paco Gonzales, Hubertus Zorell, Verena Vondrak, Christina Lederhaas i Jacob Banigan, i coreò-
grafa en diversos projectes i col · lectius entre Graz i Barcelona. A Àustria, està actualment treballant amb Zweite Lliga für Kunst und Kultur en el projecte “Where is 
dance in town”, (La Strada, Graz 2012). Creador de l’espectacle “Primary Emotions” amb Alexandra Degenhardt-Zach i Veza Fernández Ramos. Ha ballat i ha actuat en 
diversos projectes com “48 Hours” de Robert Poole, “Zeit auf-nehmen” de Jessie Servenay, “Der Stumme Diener” de Hard Play Company, “Der Kopf des Herrn Zopf” 
de Christina Scheutz i “O Gran Fernando “d’Adrian Schvarzstein i Sergi Estebanell a Styriarte 2010. A Espanya, forma part del col · lectiu creatiu Labse, que intervé en 
espais públics (“RED” “Causalidades”) i crea espectacles en llocs no convencionals (“A Holy Playground”, Graz 2011). El seu interès artístic es focalitza en el moviment, 
la veu, l’humor i la vida social del carrer. També li agrada molt tocar l’ukulele.



Josep Roca es Joseph
S’ha format en clown amb Àlex Navarro, Caroline Dream, Mi-
chel Dallaire, Eric de Bont i Sergi Estebanell; en bufó amb Lisa 
Jacobson i Gil Becher i en teatre de carrer amb Miquel Crespi,
Cia. Jeanne Simone i Adrian Schvarzstein. Intèrpret de crea-
cions de diferents disciplines: Rivel, una vida de conte (narra-
ció oral), L’home del vi (performance-instal•lació). Entresom-
nis (teatre de carrer). Imparteix cursos d’iniciació al teatre. 
Gràcies a Adrian Schvarztein, entra de ple al món del teatre 
de carrer, i és un dels cofundadors de la Cia. Kamchàtka.

Santi Rovira es Benjamín
És un enginyer que se les ha enginyat per viure del conte. 
S’introdueix al món de la faràndula creant el grup d’animació 
infantil Els Trapelles, l’any 1994. I des del 2001, l’any en que 
descobreix la màgia dels contes, porta rodant per tot Cata-
lunya amb els seus espectacles de contes per a públic familiar 
Contes Llunàtics, Un arbre de contes, Contes dins d’una am-
polla, La revolta de les Lletres, La formiga Josep Maria... Tots 
ells de creació pròpia. S’ha format com actor i narrador amb 
Numancia Rojas, Ada Vilaró, Anna Sabaté, Sergi Estebanell, 
Hellen Rowson, Paul Farrington, Esteve Rovira, Gil Becher i 
Lisa Jacobson, entre d’altres. I de la mà d’Adrian Schvartzstein 
va entrar de ple al món del teatre de carrer a nivell internacio-
nal, creant i formant part com actor de la Cia Kamchàtka.



Espectacle: Itinerant. Es desenvolupa en 3 escenes en espais fixes i la companyia 
es trasllada amb el seu vehicle i el públic pot seguir a peu.

Durada espectacle: 1 hora (recomanem més d’una actuació al mateix dia)

Intèrprets: 5 artistes + 1 assistent cia.

Necessitats tècniques:
• Visita tècnica prèvia i treball coordinat amb l’organització per definir els espais i 
pactar el seu accés
 Espai 1: Que disposi d’1 terrat o teulada alt on un dels actors intervindrà i 
d’1 finestra a l’alçada del carrer.
 Espai 2: Situat entre 25 i 100 metres del primer accés amb vehicle. Ha de 
comptar amb una entrada principal (teatre, església, claustre, etc). És on suposada-
ment faran el concert.
 • Espai 3: Situat a uns 25-100 metres de l’espai 2, ha de ser un espai recollit 
amb molt bona sonoritat i possibilitat d’aconseguir “palets” (fustes) per crear un 
escenari improvisat si no hi ha alçades a l’espai.
• Dues persones voluntàries per fer un petit rol dins de l’espectacle.
• Una escala de 4/5 metres per a la baixada de la cantant des de la finestra.
• 1 regidor a càrrec de l’organització des de l’arribada de la companyia fins al final 
de l’última funció.
• Un camerino ben il · luminat i adaptat per acollir a 6 persones, equipat amb du-
txes, tovalloles i WC, penjadors i mirall, 1 planxa i 1 taula de planxar, 1 taula 2m x 
1m (mínim) i 6 cadires, ampolles d’aigua mineral i fruits secs. El camerino ha d’estar 
disponible 2 hores abans de la primera funció i 1h30 després de l’última.

• En cas de voler fer les funcions de nit, ha d’haver una excel · lent il · luminació en 
tot el recorregut.

Per més concrecions tècniques contactar amb la companyia.

FITXA TÈCNICA



CONTACTE

Jordina Blanch

jordina@circulant.cat
+34 616 504 410

www.circulant.cat


