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MIL BOCINS
PÚBLIC DESTINATARI: Públic familiar +5
DURADA: 50 min
FORMAT: Mitjà format, de sala
PÚBLIC: 250-300 màx.
TÈCNICA: Titelles de taula i ombres

Sinopsis
Allà on viuen l’Ona i la seva àvia la terra és tan seca que no hi neix
ni un bri d’herba.
Una a una, compten les gotes de la única aixeta d’on surt aigua.
Tot jugant l’Ona trenca la canonada, quedant-se sense l’aigua que necessiten per viure. L’àvia s’enfada tant que a l’Ona se li trenca el cor i
l’envaeix una profunda tristesa.
Decidida, marxa a la recerca d’una solució per retornar l’aigua a casa seva i retornar-li a l’àvia el somriure.
Aquest és un espectacle que parla de la sequera i de l’empenta que cal per a solucionar els problemes que ens causen dolor.

MIL BOCINS I LA SEQUERA
Zipit Company és una companyia conscient del problema que aquest país té
amb la falta d’aigua. Al llarg dels anys aenm veient com el canvi climàtic afecta
la temporada de pluges, les temperatures són cada cop més altes i la terra
cada cop més seca.
Arrel de la idea de fer un espectacle sobre la resiliència, vam entendre que la
sequera ens podia ajudar literalemt i metafòricament per explicar què li passa
al nostre personatge principal: l’Ona.
En la nostra història, l’Ona, una nena de 7 anys trenca per accident l’única font
d’aigua que tenen ella i la seva àvia per viure. En ple estiu i en plena sequera,
l’àvia en veure que s’ha trencat la canonada, es desespera i s’enfada tant que a
la nena se li trenca el cor de veure la seva àvia d’aquella manera. Això la fa
adonar de la necessitat de l’aigua i per això decideix ella mateixa anar a buscar
una solució al problema.
MIL BOCINS DE TERRA SECA té dues lectures: per una banda el tema de la
sequera i la importància de l’aigua per a la vida; i per altra banda la resiliència
o la capacitat de superar les adversitats i créixer a partir del seu aprenentatge.
L’Ona se sent ferida però s’enfronta a l’adversitat i en surt enfortida.
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LA COMPANYIA

Zipit Company és una Companyia de teatre de titelles creada el 2011
ubicada entre Tiana i Arenys de Mar. La companyia treballa per fer
espectacles de titelles d’alta qualitat per transmetre històries màgiques
d’aventures, d’emocions i sensacions per a tota la família.
Som la Glòria Arrufat, la Paulette San Martín i l’Ivo G. Suñé, tenim una
bona trajectòria artística com a titellaires i moltes més disciplines que
fa que ens complementem molt bé, ja que cadascun de nosaltres té
diferents especialitats: interpretació, creació, vestuari i estètica,
escenografia, construcció de titelles, il·luminació i so.
ZiPit Company

crea espectacles construint els propis titelles,

escenografia i vestuari, amb una acuradíssima estètica i una gran qualitat en la manipulació d’aquests.
Els nostres espectacles són visuals i tenen poc text, es caracteritzen per un llenguatge visual i plàstic on la música pren una gran importància
per narrar el fil dramatúrgic. És per tot això que ens projectem nacional i internacionalment.
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ESCENA
Espectacle de mitjà format de sala

Dimensió escenari: 6m x 6m x 4m
Temps de muntatge: 4 hores
Temps de desmuntatge: 1 hora
Cambra negra

NECESSITATS TÈCNIQUES
Material de so

Material d'il·luminació














Sistema de PA adaptat a l'espai
1 monitor a l'escenari
Taula de so al fons de l'escenari o la possibilitat de
connectar la nostra taula de so des de l'escenari a l'equip
de la sala.
La companyia porta: 3 micros inhalàmbrics de diadema
 ordinador propi
 connexió mini-jack a RCA / Canon
 un foco par 16 led (cal 2 canals dimmertizats a terra)

8 Pc 1000w amb pales
8 Retalls (2 en carrer)
8 Par64 Cp62
Llum de sala regulable
20 canals de dimmer
2 estructures de carrer
1 directe 220v a l'escenari.
Connexió dmx a l'escenari

Important: tant l'audio com les llums les controlem des d'un ordinador des de l'escenari, per tant ens cal senyal DMX i senyal Canon.
Contacte Tècnic:
Ivo G. Suñé (+34) 679.339.105
ZiPit Company
Telf.: (+34) 636.168.337 & (+34) 617.190.306

www.zipitcompany.com

zipitcompany@gmail.com

