Mobilitat sostenible i creativitat

Conte teatralitzat “El viatge de l’elefanta
Sara” + Taller d’alforges, motxilles o cistelles de cartró
El viatge de l’elefanta Sara és un conte escrit i
interpretat per l’actriu Eva Gonzalez, on l’elefanta
protagonista viatja en bicicleta buscant la complicitat de la resta d’animals per a aconseguir el seu
somni. La música és present en diversos moments
de l’espectacle, amb cançons tradicionals cantades
en directe sobre una base gravada amb arranjaments originals composats per Dani Molina.
L’escenografia està feta amb una bicicleta i alforges i altres elements de cartró. A l’acabar el conte
els infants poden muntar i decorar unes alforges,
motxilles o cistelles per a cadascú.
Edat a qui va dirigit
Infants de 2 a 6 anys.
Àmbit temàtic
Mobilitat sostenible, autosuficiència i creativitat.
Durada
La sessió del conte+taller tindrà una durada d’una
hora i 15’ aproximadament.

La tarima serveix per definir l’espai escènic i donar
més caliu a l’actuació. Hauria de ser de 3 metres
de profunditat per 4 d’amplada. Els primers 2x4
haurien d’estar a una alçada de 30cm perquè els
infants hi puguin accedir fàcilment i el darrer 1x4
hauria d’estar a una alçada de 80 cm.
Potència de so: 500 Watts
Camerino: Espai per poder canviar-se, maquillar-se
i escalfar.
Altres: Taules per a realitzar el taller. 2 ampolles
d’aigua. Catifes per als infants i cadires per als
adults.
Dinamitzadors del taller
Eva Gonzalez, actriu i narradora. Des de 1990
explicant contes i fent teatre de carrer i circ amb
Osadia, Dinsdungat, Toniton. Ha impartit classes de
teatre per a cicle infantil i primària, ha treballat per
al Consorci d’Educació de Barcelona i la Universitat
de Barcelona.
Tècnic de so: Dani Molina

Requeriments de l’espai:
Activitat adequada per fer l’aire lliure i també a
l’interior. En cas que l’espectacle es faci a l’exterior i
de nit, caldrà il·luminació.
Mides de l’escenari:

1 x 5 metres

a 80 cm d’alçada

2 x 5 metres

a 30 cm d’alçada

+ info:
evarondallesicontes.wordpress.com
evarondallesicontes@gmail.com
654353972

