ACLUCA ELS ULLS: La recerca de les paraules
boniques
Acluca els ulls és un concert teatralitzat en el qual, entre músics i actors, us
explicarem un conte.
Amb el teatre i la música en directe esperem endinsar-vos en un viatge que
ens ajudarà a connectar amb les nostres emocions, sentir la calma i riure i
somriure sense parar.
És la continuació d’una primera història. Tot i així, es pot viure com a
primera.
[...]En Parpelles no es recorda de les seves paraules boniques! D’aquesta
manera, no podrà continuar amb la seva feina. Perdut en el seu neguit,
decideix demanar ajuda a la seva estimada Violeta, que el portarà a la casa
de l’immens jardí. Allà es trobarà amb tot un seguit de personatges que
l’ajudaran en la recerca de les seves paraules.[...]
Es tracta d’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 perquè els
infants participin activament en la història amb la percussió corporal i,
d’aquesta manera, experimentin amb la seva imaginació i creativitat.
Durada: 50 minuts.
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CURRÍCULUM DE LA COMPANYIA
Va néixer el setembre del 2013 amb la creació del seu primer disc, Acluca
els ulls: El meravellós viatge de la Violeta i en Parpelles, que va sortir a llum
l’1 de desembre del 2013.
El 27 d’abril s’estrena al Círcol Maldà el seu primer espectacle: Acluca els
Ulls.
De la seva estrena ençà, l’obra s’ha representat en diversos teatres, com
ara el Círcol Maldà (fent temporada de l’octubre al novembre del 2014),
l’Orfeó Catalònia i la biblioteca Garcia Nieto de Cornellà de Llobregat, el
Teatrí de Cervelló i el Prat de Llobregat, el Teatre Mira-sol de Sant Cugat i el
Teatre Can Massallera de Sant Boi de Llobregat. Durant el mes de febrer del
2015 va fer temporada al Teatre del Poble Espanyol. Actualment es troba en
gira per diferents escoles i teatres de Catalunya.

Ha participat com a companyia professional escollida al Festival de Teatre
Musical de Reus (RTM) així com al Festival Jazz & Beer de Cornellà de
Llobregat.
El dia 5 de gener del 2015 treu la cançó Desperta Maginet per a la Nit de
Reis de Cornellà de Llobregat per encàrrec de l’Ajuntament.
El 24 de desembre del 2015 publica el seu segon disc: Acluca els ulls: La
recerca de les paraules boniques.
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Intèrprets:
Patrícia Medina: narradora, Violeta i veus
José Domínguez: Parpelles i veus
Carles Gutiérrez: guitarres, cavaquinho, charango, veus
Martí Hosta: bateria, percussions, xilòfons, efectes i veus
Alex "Wassily": contrabaix

Equip Tècnic:
Direcció escènica: Albert Massanas
Direcció musical: Carles Gutiérrez
Escenografia: Anna Tantull
Vestuari: Anna Ribera
Fotografia: Silvia Poch
Disseny de so: Carles Puntí
Disseny de llums: Belén Fernández
Il·lustracions: Màriam Ben-Arab
Disseny gràﬁc: Sergi Tomico
Vídeo: Carles Cardelús i Irma Arquer
Producció: Companyia Parpelles
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