Colorín Colorads presenta…

GIANT PEACH

SINOPSI
Giant Peach és un conte que tracta el tema de l’amistat i la solidaritat entre els companys i les
companyes, així com la realització dels somnis propis, de l’autoestima i de cóm aprendre a
vèncer les pors. És un viatge amb amics a llocs increïbles. Aquest espectacle d’imatges, teatre
físic i ombres, està narrat íntegrament en anglès. Una manera natural d’aprendre un altre
idioma, amb un transfons sobre la solidaritat i la superació personal. La figura del narrador
interactúa amb les imatges realitzades simultàniament, que es projecten sobre una pantalla.

Descripció de l’activitat
Espectacle d’imatges, teatre físic i ombres, narrat íntegrament en anglès. Les imatges
constitueixen un suport visual, bàsic per a la comprensió de la història, i són creades i
projectades de forma sincronitzada amb l’acció dramàtica. Es tracta de Teatre visual dissenyat
per a fomentar la imaginació i facilitar l’aprenentatge d’altres idiomes. La figura del narrador
interactúa amb les imatges realitzades simultàniament, que es projecten sobre una pantalla.

ARGUMENT
Donat que l’any 2016 ha estat dedicat a l’escriptor de literatura infantil Roald Dahl, hem volgut
adaptar la història

del seu conte James and the Giant Peach al nostre format habitual.
James and the Giant Peach és un conte que tracta el tema de l’amistat i la solidaritat entre els
companys i les companyes, així com la realització dels somnis propis, de l’autoestima i de cóm
aprendre a vèncer les pors. És un viatge amb amics a llocs increïbles.

Colorincoloradas és una companyia que neix al terreny de les arts visuals, que estima i cuida la
imaginació, la contemplació i la poesia. És per això que les nostres creacions són
majoritàriament visuals i analógiques, prioritzant la calidesa i els matisos d’aquestes tècniques i
apostant per les coses senzillament precioses.
Colorincoloradas és un projecte format per l’actriu Elisenda Ibars i l’artista plàstica Blanca
Alonso.
Els nostres espectacles tenen per objectiu fomentar l’hàbit de la lectura, estimular la imaginació
i promoure l’aprenentatge d’altres llengües.
La figura del narrador interactúa amb les imatges realitzades simultàniament i en viu, que es
projecten sobre una pantalla. Els nostres projectes van dirigits, principalment, a escoles,
teatres, biblioteques i centres culturals, i estem sempre oberts a diferents propostes.

OBJECTIUS
-

Fomentar l’hàbit de la lectura.
Tractar temes de contingut social i ecològic.
Familiaritzar al públic amb llenguatges abstractes i poètics.
Fomentar les creacions artístiques multidisciplinars.
Apropar-nos a conèixer altres cultures.
Estimular la imaginació.
Facilitar l’aprenentatge d’altres idiomes.

Característiques de l’espai requerit:
Es necessita un espai que es pugui enfosquir totalment. (Teatre d‘ombres.) Espai interior.
Necessitats tècniques:
En cas de ser un espai escènic no convencional, la companyia aporta tot el material necessari
per dur la funció a terme. Si l’espai és un teatre, adjuntem en el projecte el Ryder Técnic.
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Durada de l’activitat:
40 min.
Públic destinatari:
Públic familiar a partir de 3 anys.
Preferències d’horari per dur a terme l’activitat perquè es pugui desenvolupar
correctament:
A la tarda.
 isponibilitat de dates per fer l’activitat:
D
Disponibilitat total.
Escenari: 4.3.1. Metres de boca 4.3.2. Metres de fons 4.3.3. Metres d’alçària
Necessitat de camerinos:
No.
Temps de muntatge i desmuntatge:
Es necessita tenir accés a l’espai per muntar un mínim de 45 min abans. El temps de
desmuntatge és 1 hora.
Ubicació correcta del públic (seguretat). Distància mínima que hi ha d’haver entre els
actors i el públic i, si cal, que hi hagi qualque tipus de separació:
Distància mínima entre actors i públic: 1 metre. El públic pot seure a terra en cas de ser un
espai escènic no convencional, per optimitzar la visibilitat.

Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)
320€
Caixet
250€ + 21% IVA
Despeses derivades del transport
20€
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