“El meravellòs viatge de la Violeta i en Parpelles”
Acluca els ulls és un concert teatralitzat a on entre músics i actors us explicarem un conte.
Amb el teatre i la música en directe esperem endinsar-vos en un viatge que travessa la
negra nit, ens tranquil·litza la por, desperta les emocions i tots el sentits.

“Vet aquí una vegada, una melodia que a la Violeta feia dormir. Una nit, la va veure sortir
per la finestra de la seva habitació. Valenta, decidí anar a buscar-la. Va ser així com la
nostra Violeta s’endinsà en un viatge ple d’aventures, músiques i personatges increïbles que
l’ajudaren en el seu camí.”

És un espectacle pensat especialment per a nens i nenes de 4 a 10 anys però estem segurs
que tothom en pot gaudir.
L’espectador podrà veure i participar de la
creació d’espais sonors a partir dels instruments
i d’objectes quotidians. Durant l’espectacle
s’obrirà un espai per a que els infants
participin activament en la història
amb la percussió corporal i així
experimentar amb la seva
imaginació i creativitat.

Durada: 50 minuts.

Intèrprets:
Patrícia Medina: Narradora, Violeta i Veus
José Dominguez: Parpelles i Veus
Carles Gutiérrez: Guitarres, cavaquinho, xarango, veus.
Martí Hosta: bateria, percussions, xilòfons, efectes i veus.
Jordi Mestres: Contrabaix i veus.

Equip tècnic:
Direcció escènica: Miriam Escurriola
Direcció Musical: Carles Gutiérrez
Escenografia: Marta Collell
Vestuari: Aloma Lafontana
Fotografia: Marina Rodríguez
Disseny de so: Marc Hosta
Disseny de llums: Eduard Asensio
Il·lustracions: Màriam Ben-Arab
Disseny gràfic: Sergi Tomico
Producció: Companyia Parpelles

Podeu veure el nostre VÍDEO PROMOCIONAL a:

https://www.youtube.com/watch?v=m6TIwG_OTu8
DISC “ACLUCA ELS ULLS”
Podeu escoltar el nostre disc Acluca els Ulls, el meravellós viatge de la
Violeta i en Parpelles al següent link:
https://soundcloud.com/companyia-parpelles/

També el tenim disponible en format CD als nostres espectacles.
www.companyiaparpelles.com

Contractació:

Telf. 629 450 806/ 675 082 206 / laruedelsoproduccions@gmail.com

