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           EL REPTE D’EN WIKI
         MÚSICA I CANÇONS EN DIRECTE              

                                    UNA HISTÒRIA DE SUPERACIÓ PERSONAL, 
                                     DIVERTIDA I PLENA DE TENDRESA                               

                                     QUE ENS ENSENYA A FER FRONT ALS           
                                      FRACASSOS I A DESCOBRIR EN ELS  

                                        ERRORS, APRENENTATGES 
                                       INDISPENSABLES PER A LA VIDA



Sinopsi SINOPSI
En Wiki és una au que té unes ales tan 
petites que no li permeten volar. Viu a 
Nova Zelanda  i allà els animals com ell 
se'ls anomena kiwis.

Un dia, observa un grup d'ocells i 
aleshores, decideix trobar la manera de 
poder volar.

Durant la recerca, coneixerà simpàtics          
personatges que  li donaran bons 
consells per aconseguir el seu repte.

                                                         Durada:   50 minuts
          Edat:   de 2 a 99  anys
 Gènere:  Teatre de Titelles 

i Música en Directe 



   ALMA I LA MAR DE CONTES

   Alma i la mar de contes, és una companyia que va   

   néixer l’any 2003 a la Garrotxa, amb el propòsit de  

   crear espectacles dirigits al públic familiar.

     

   Actualment està formada per la Laura Rubio, actriu  

   i titellaire i en Kim Nomen, músic i cantant. 

     

   En Kim i la Laura utilitzen la música, les cançons, els 

   contes i els titelles per acompanyar les seves  

   històries, transmetre valors i omplir-les d’humor 

   i diversió.



   FITXA ARTÍSTICA

      Guió:   Laura Rubio

      Direcció:   Lídia Clua

      Actriu-titellaire:   Laura Rubio

      Actor-músic:   Kim Nomen

      Música:   Kim Nomen

      Vestuari:   Laura Serrano

      Escenografia:   Tate Lucena  i Helena Garcia 

      Titelles:   

      Glòria Arrufat, Paulette San Martín i Helena García

      Disseny llum:   Abdon Ferré

      Producció:   Alma i la mar de contes



   FITXA TÈCNICA
      Durada:   50 minuts

      Temps de muntatge:   3 hores

      Temps de desmuntatge:   1 hora i 30 minuts

      Espai escènic :   8 metres d’amplada, 6 metres de  fondària, 3 
      metres d’alçada. Caixa negra. 
      (es pot adaptar a espais més petits)

      Il·luminació:   Sol·liciteu a la companyia el disseny de llum.

      So:   Si l’espai no disposa de so, el pot dur la companyia . 



   

  EN WIKI
   
    És un ocell que viu dins un cau soterrat amb la seva 
    mare, el seu pare i el seu germanet que encara s’està 
    dins l’ou.

    Té unes ales molt petites que gairebé no es veuen i no li  
    permeten volar. Però, en Wiki és tan tossut, que no pararà 
    fins a trobar la manera d’aconseguir-ho!

    



   

  LA MARE
   
     És la mare del Wiki, li agrada passejar-lo a collibè i  
    menjar tota mena de cucs. Té un olfacte molt fi, 
    per això li és molt fàcil trobar tota mena d’insectes.
 
    Tot i ser la femella, és més gran que el mascle. 
    D’entre totes les aus, l’ou del kiwi és el que té la  
    mida més gran en proporció al tamany del seu cos.

     

    



   

   
 

 LA TORTUGA
     
      És una tortuga velleta, tranquil·la i simpàtica. 
 
      Parla molt a poc a poc, tant que a vegades costa 
      entendre-la. Però, quan necessita agafar més 
      velocitat, té un remei que l’ajuda: la música. 

      I és que, quan es posa a cantar no hi ha qui la pari!

     

    



   

  L’OCELL ROIG
   
     És un ocell exòtic que viu dalt d’una palmera.
     Li agrada molt fer esport, per això cada  matí  abans
     de sortir a volar, fa uns exercicis d’escalfament.
    
     Li agrada molt fer acrobàcies de tota mena, té molt de   
     ritme i balla sense parar!

     

    



   

  
 LA MONA
   
     És una mona ben trapella, curiosa, decidida i molt   
     espavilada. No para mai quieta, sempre va fent bots
     d’una branca a l’altra buscant tota mena d’objectes i 
     materials.

     Porta el ritme a la sang, la percussió sempre l’acompanya 
     i gràcies al seu enginy, inventa tota mena d’artefactes
     d’allò més originals.
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