EL CARROCONTES
una cercavila carregada
d’històries
carrega

FITXA ARTÍSTICA
Un grup d’antics comediants passejen un carro
carregat de contes i llegendes. En qualsevol moment
planten la paradeta davant del públic i el seu
equipatge es transforma en un un rústic escenari on
representen petites històries de cavallers, bruixes,
princeses o castells. Són contes originals amb tocs
d'humor i dirigides al públic familiar.
Uns
músics
acompanyen
l’espectacle
amb
instruments d’època i antigues melodies donant
també un caire d’animació itinerant a tota la
representació, on la música en directe acompanya
l’acció dels actors en moviment.

Producció artística: Traüt companyia d’espectacles
Repartiment: CARLES BIGORRA (actor)
JORDI ROMERO (actor)
XAVIER BORDERA (flabiol i tamborí)
JORDI MARTÍ (acordió diatònic i viola de roda)
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Durada:
75 minuts.
Segons la llargada del recorregut o el tipus d’acte a dinamitzar (fira o
mercat) pot repartir-se l’actuació en diferents passis.
Sonorització:
Equip autoamplificat i mòbil: 500w de so.
Tots els músics i actors van sonoritzats amb microfons inalàmbrics.
Proves de so:
Cal tenir en compte que durant el muntatge previ a l’espectacle es faran
les proves de so 1h abans de l’inici.
Espai necessari pel muntatge:
Una zona de 5mx3m per poder muntar l’artilugi que acompanya l’espectacle (carro) i on es
pugui accedir facilment amb la furgoneta. Aquest espai ha de quedar vigilat per l’organització
un cop el carro estigui muntat i els actors vagin a canviar-se al camerino.
Abans de l’actuació recomanem que algú de l’organització ens indiqui sobre el terreny el
recorregut i els punts on fer les accions estàtiques.
Temps de muntatge:
1h abans de l’actuació.
Espai per l’actuació:
Espectacle de carrer (no cal escenari)
En formació itinerant/cercavila l’amplada mínima de pas és de 2m (cal evitar escales)
En formació parada (explicació de contes) l’espai escènic a preveure és d’uns 5mx3m.
Camerino:
una sala per a 4 persones que quedi tancada amb clau, amb cadires i w.c.
Pàrking:
Un espai per aparcar una furgoneta de 5’40m de llarg x 2’50m d’alt amb matrícula 8152GDK
prop de l’espai de muntatge.
Contacte amb la companyia:
Jordi Martí – 639.292.885 – traut@tinet.cat

