Dels creadors de
“Cuttlas. Anatomia
d’un pistoler”
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Espectacle accessible i inclusiu de 55 minuts. Teatre de titelles
i objectes. Es presenta amb intèrpret de llenguatge de signes i
projeccions. Tots els públics (+4 anys).
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na làmpada que no fa llum, un ventilador que mou les hèlices més lentament, un
coixinet extremadament afectuós, i un arquet que no pot fer música.

inc històries diferents són contes independents i creuats, que tracten sobre l’amistat i
la superació personal, per mostrar la riquesa de la diferència amb humor i sensibilitat.

Explorant la riquesa de la diferència, Cinc històries diferents ens convida a tocar d’aprop
un món que sovint ens és desconegut i al que, malauradament, ens hi seguim enfrontant
amb por.

L

’espectacle s’ha creat per ser accessible i vist
per persones amb i sense necessitats especials.

En aquest sentit, tots els recursos estan integrats en
la dramatúrgia mitjançant diàlegs, efectes sonors,
intèrpret de signes i subtítols. Una creació que per
temàtica, sensibilitat, naturalitat, humor i valors que
transmet és ideal per a programacions familiars, escolars i jornades específiques.
Companyia de teatre d’objectes des de 2006. Espectacle
estrenat a Madrid i Barcelona. Destaca el seu pas per
programacions com FETEN 2018, el Centre Dramàtic
Nacional, centres cívics de Madrid, Festival Simbiòtic
i centres cívics de Barcelona.
Inclòs al catàleg Programa.cat i catàleg Fundació La
Xarxa.
Diverses històries explicades per parlar de la diferència de cadascú de nosaltres.
Aventures que reflecteixen que, al final, tots som diferents. Tots som únics. I és genial!

FITXA TÈCNICa / ARTÍSTICA
Gènere:
Durada:
Públic:
Idioma:

Teatre d’objectes / comèdia
55 minuts
Tots el públics
Català / Castellà

Actors i manipuladors:
Intèrpret de signes:
Idea i direcció artística:
Dramatúrgia:
Música i espai sonor:

Marta Rosell, Elia Corral i Sergio Pons
Montse García
Sergio Pons
Josep Maria Miró
J. M. Baldomà

Producció musical:
Cap tècnic:
Producció tècnica:
Construcció titelles:
Realització audiovisual:
Motion Graphics:
Castellet:

www.baldomusic.com
Marco Rubio
www.grupanimat.com
Jordi Regot
Carlos Callero
Jaime Pons
www.eltallerdelagarto.com

Ajudant de direcció:
Producció executiva:
Disseny gràfic:

Elena Bestard
Borja Salas
Lacoco Comunicació

Una producció de:

Produccions Essencials

La tipografia usada és Sarakanda, d’Alejandro Valdez, que ha estat
creada especialment pensant en persones amb dificultats de lectura.

Caixa escènica: 4 x 6 x 4 m.
(Dimensions adaptables)

Una producció de:

Distribució a Catalunya:
Jordina Blanch 616 504 410
jordina@circulant.cat www.circulant.cat

Amb el suport de:

www.5contesdiferents.com
Si voleu informar-vos sobre possibilitats de patrocini, truqueu al 639 086 569.
o escriviu a info@produccionsessencials.com

