
SINOPSIS

El titellaire comença la seva clàssica funció i de sobte.... zas!!! Els fils es deixen

anar !!!!

Al cobrar vida el titella, la relació entre ells es reinventa i tots dos es disposen a

sorprendre el públic amb: un show de manipulació d'objectes de llums,

dinàmiques teatrals on l'espectador es torna protagonista, i un numero final de

foc.

Una mirada poètica i absurda d' un despistat titellaire i una “clownesca” titella,

una visió còmica sobre les estructures establertes de poder en les relacions

humanes, i un espectacle que desperta el desig de tornar a jugar i sorprendre -se.



El ESPECTACLE

Estrenat el 2014 a la 1a Edició de festival

ESTAR de Portugal ,es van realitzar funcions en

Odeceixe i Montemor Novo. A partir de

l'experiència i l'èxit collit es va continuar

investigant en la dramatúrgia de l'espectacle,

aprofundint l'expressió mímica ( tècnica de mim

corporal dramàtic d'E. Decrorux ) i la comicitat

del clown ( tècnica de J. Lecoq )

Seleccionat pel festival Perpetracions 2015 de

Barcelona. A partir d'aquesta representació, va

ser novament seleccionada entre 12 companyies

per participar al Museu Blau de Barcelona dins

el programa de les festes de la Mercè 2015 .

Va tornar a participar en la 2a Edició de festival

ESTAR de Portugal, realitzant funcions en

Odeceixe , Porto Covo i en l'emblemàtic Museu

da Titelles de Lisboa .

Des de llavors, l'espectacle ha estat representat a

Espanya i Portugal, destacant-se el Festival de

Titelles MO d'Oeiras (Portugal), la programació

cultural en diversos Centres Cívics de Barcelona

i nombrosos hotels de la costa mediterrània

LINK VIDEOS

• FESTIVAL ESTAR 2015. PORTUGAL

Trailer promocional Andreina Y Gervasio

• PERPETRACIONS 2015. BARCELONA

Trailer Andreina y Gervasio

https://vimeo.com/143150965
http://www.dailymotion.com/video/x30v1qu_espectaculo-andreina-y-gervasio_creation


FITXA ARTÍSTICA I TÈCNICA

Idea, producció i direcció:  Carolina Romeu i Compañía TodoZancos

Asistencia direcció: Damian Costa – Mai Rojas

Fotos: David Lopes - Daniel Bernal

Videos: Diogo Pessoa Andrade  - Daniel Bernal

Espai escènic: 

- Carrer / Espai de representació a l’aire lliure

- Carpa i/o Sala: dimensions mínimes requerides

Llarg: 5m. Fons: 4 m. Alçada: 4 m.

Numero d’actes i duració: 1 – 2 actes/ 45minuts.

Tipus de públic: tot públic.

Idioma: universal (espectacle visual-gestual).

Muntatge / Desmuntatge: 30 min. /30 min 

Equip artístic: 2 actors

Llum i So: 

- Plànol de llums disponible.

-So autònom 

Requeriments: 

- Connexió elèctrica 220V en espai escènic on es representa l'espectacle.

- Llums : Dos ambients generals i dos contrallums

CONTACTO

Carolina 658264632 - Matías 645506710

Mail: info@todozancos.com

www.todozancos.com

Facebook: Compañía TodoZancos

Instagram: @todozancos


