N. A. B. I.

New Avatar Butterfly Intramundi

Street Theater

La sinopsi
La natura és un gran espectacle. Sols cal
aturar-se i mirar. Llavors sorgeix la màgia i
la bellesa de les petites coses.
De dins d’una crisàlide neix la fantasia, que
vesteix de llum i color l’escenari de la vida.

N. A. B. I.

fusiona la dansa,
la llum i els grans titelles en un
espectacle únic, poètic i visual.

L’espectacle
té 2 formats de nit:

N. A. B. I.

“La història”

N. A. B. I.
Espectacle de rua/cercavila/cavalcada. En itinerància.

Espectacle amb fil dramàtic. Sense text.
Format: estàtic – itinerant – estàtic (en places diferents)
Sincronies de LLUM I SO amb un software de llums i seqüenciador
de música, que crea coordinació de la llum dels elements escènics
amb les coreografies dels ballarins i manipuladors.

Coreografies en desplaçament realitzada per 4 ballarines
i 1 actor. Aquest porta un carro amb 2 flors i una lluna
il·luminades. Espectacle autònom: equip de so sense fils
Bose de 1000w.
Elements lumínics: 4 papallones, 1 mag, 2 flors i 1 lluna.

Elements lumínics: 4 papallones, 3 libèl·lules, 1 aranya, 1 mag, 2
flors, 1 lluna i altres elements escènics (crisàlide, teranyina...)

Equip artístic en ruta: 6 persones. (5 actors i 1 tècnic)

Equip artístic en ruta: 9 persones (entre actors i tècnics)

Durada: a convenir. Normalment 60/70min

Durada: 70min (depenent de la part itinerant)

Fitxa Tècnica
Equip humà: entre 6 i 9 persones,
depenent del format d’espectacle.

Equip de llums:
Potència lumínica 2400 píxels
720 W i 144 Ampers
Controlat per artnet wifi, DMX

Software de llums i seqüenciador de
música que crea sincronies de LLUM I SO

Temps de muntatge: 2 hores
Temps de desmuntatge: 1hora
Necessitats: vestuari per canviar-se 6 persones
amb lavabo, aigües i lloc per aparcar prop de la
zona d’actuació (2 vehicles).

Equip de so:
2 altaveus autònoms BOSE de spl. Max
103dB cada un.
En el format estàtic depenent de l’espai es
posarien torres de so fixes per augmentat la
potència de so.

N. A. B. I
Fitxa Artística
Idea, direcció i producció:
ROVIRART

Creació i construcció:

Ballarins/actors:

Philippe Lavaill

Sandra Borrell

Enric Rovira

Enric Rovira (Rovirart)

Jessica Corchero

Juan Luís Trujillo

Confecció vestuari:

Jordi-Lluís Rovira

Mariona Gasol

Pep Coll

Concepció Canela

Juan Luís Trujillo

Stefanie Gnucci

Susanna Dasca

Enginyer electrònic:
Àngel Riba i Pau Josa
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Contacta amb nosaltres
i
venim
volant!
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Escriu-nos a:
o truca’ns al:
jordina@circulant.cat
ʹʹͺͻ͵Ͳ

o truca’ns al:
 410
616 504

± ×ǣ

www.ritualegria.com

Més informació:
www.circulant.cat
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