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“EL PASSATGE DELS RECORDS”
SINOPSI:

Cada 22 d’octubre, venia a passar uns dies amb nosaltres a la ciutat la tieta Eulàlia.
Viatgera, excèntrica i amb moltes histories a la seva maleta, el que més li agradava fer
era dur-nos a passejar a les botigues del passatge. Visitàvem la perfumeria, amb les
seves olors exquisides, la sastreria, on et feien camises a mida i la botiga de joguines
amb el seu divertit botiguer, cada any fèiem el mateix, fins que un dia.... alguna cosa va
canviar.
A través
ravés d’aquest conte, visitarem el “Passatge
“
dels records”. Per fer-ho,
ho, tan sols hem
d’escollir el record més bonic que tinguem
tingu
d’algun moment especial de la nostra vida:
de l’escola, del Nadal, de les vacances, de la infantesa, de l’estiu,
l’estiu, d’una Festa Major…. I
a través d’un recorregut interactiu i sensorial, visitarem 4 espais escènics amb 5 actors
que ens faran viure una experiència inoblidable.
inoblidable
All final aconseguirem que el nostre record s’aturi en el temps i el puguem conservar
per sempre en la memòria.
ia.
ESPAIS ESCÈNICS DEL “PASSATGE
PASSATGE DELS RECORDS”:
RECORDS

1.- Cues de públic assistent i entrada.
2.- Quatre botigues: Arxiu de records, Taller
de joguines, perfumeria i sastreria.
3.- Zona d’escriptura dels nostres records.

FITXA ARTÍSTICA:
Direcció: Pancho García i Marta Joan.
Disseny Escenogràfic: Pancho García, Marta
Joan, David Batignani, Giovanna Pezzullo, Nelson Jara,
Stephane Laidet i Victòria Viñas.
Actors: Nelson Jara, Enric Palau, Giovanna Pezzullo,
Paula Joseph, Anna Tamayo, Cristian Gómez, Jorge
Prats, Stephane Laidet i Sara Bigas.
Il·luminació: Pancho García.
Elements escenogràfics: Vicens Parés.
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FITXA TÈCNICA:
NECESSITATS TÈCNIQUES PER LA REALITZACIÓ DE L’ESPECTACLE:
- Espais escènics: l’espectacle està pensat per ser representat en 4
espais tipus “caseta modular de fusta”. Nosaltres les podem
aportar, més endavant hi ha especificat el preu. Però si el
Festival/Ajuntament així ho desitja, és pot adaptar a espais propis
de cada lloc amb les
es següents característiques: espai amb parets i
sostre tipus “caseta
ta modular” o similar, per poder decorar i
caracteritzar segons les necessitats escèniques. Aquestes “casetes”
haurien de ser d’uns 3m x 3m aproximadament.
- 10 taules de 1,80m aprox.. + 15
1 cadires.
- Sistema d’àudio general per tota la zona del Passatge dels Records per poder reproduir un
paisatge sonor d’acord amb la dramatúrgia treballada.
- Tanques per delimitar la zona d’actuació.
- 1 Punt de llum en cada un dels espais escènics.
- 1 persona a càrrec del Festival/Ajuntament per fer el control de cues a l’entrada.
- 1 persona a càrrec del Festival/Ajuntament per la zona d’escriptura i sortida.
- 1 tècnic del Festival/Ajuntament tant pel muntatge com pel desmuntatge.
- Vigilància nocturna en cas necessari.
necessari
- Totes aquestes necessitats es concretaran després de la visita tècnica a l’espai.

MUNTATGE/ DESMUNTATGE:
- Temps de muntatge: 5-6
6 hores
- Temps de desmuntatge: 4 hores
*En funció del format, aquestes necessitats poden variar.

Companyia Minimons - www.minimons.org
RECORREGUT I POSADA EN ESCENA:
ESCENA

És un espectacle sensorial que utilitza el format
fo
de recorregut on el públic visitant serà el
protagonista de l'experiència. El recorregut transcorre a través de la instal·lació de diferents
botigues d’època i acaba en un petit espai de reflexió.
Dividits per grups d’unes 8-10
10 persones, primer entraran a l’arxiu dels records, on reviuran la
història de l’Eulàlia a través d’un conte d’objectes. En sortir, visitaran
visitaran les diferents botigues:
perfumeria, sastreria, botiga de joguines i espai final. En cada un d’aquests indrets, els nostres
comerciants ens explicaran alguna anècdota i ens proposaran un joc sensorial.
Cada 7-8
8 minuts entra un grup diferent. L’experiència
L’experiència completa del passatge dura uns 40-45
40
minuts aproximadament.
A cada hora poden entrar unes 80-100
80
persones.
Espectacle pensat per a totes les edats.
OBJECTIUS:
- Potenciar la imaginació,
imaginació la curiositat i entrar en el món dels records.
records
- Fomentar la reflexió sobre
sobr el petit comerç i el seu tracte humà i directe.
- Crear un espai de joc i aventura entre
entre els diferents membres del grup.
- Experimentar de manera vivencial una història des de tots els sentits.

APORTACIÓ DE MINIMONS:

- Disseny dels espais i dramatúrgia de l’espectacle a mida per cada projecte.
- 5 actors: un per cada una de les botigues (4
( botigues) i 1 pel passatge en general.
- 2 tècnics tant pel muntatge com pel desmuntatge.
- Tots els elements escènics per a cada un dels espais mencionats: arxiu, botigues i zona
d’escriptura. La companyia Minimons aportarà tot el material necessari per la seva
escenografia, decoració, il·luminació interna i so intern.
intern
- Muntatge i desmuntatges
es de l’interior dels diferents espais escènics.
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CONTACTE I DISTRIBUCIÓ:

WEB: www.companyiaminimons.org
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=t_uaE0bIghM&feature=emb_logo
Distribució: Montse Ferrer (649.942.885)

* Hi ha la possibilitat de fer l’espectacle amb 3 botigues: Arxiu + Perfumeria + una de les dos a
escollir, o Sastreria o Joguines. Preu a consultar.
*Espectacle
Espectacle tant exterior com interior.

