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Un
espectacle
musical i de
titelles

!

Basat en el
conte:
“La rateta que
escombrava
l’escaleta”

+34 654 515 075

“La Rateta” de Campi Qui Pugui

Cançons
!

✤

“Hi havia una vegada”

✤

“Un llaç fantàstic”

✤

“Els pretendents”

✤

“Conte acabat”
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Cançons originals en directe.

Titelles
!

Tots els animals de la granja
on viu la nostra rateta són
titelles amb una estètica
cuidada, senzilla i moderna.

La història
!

✤

Popular - Un conte senzill i
conegut.

El conte popular i tradicional,
amb un toc granger.

✤

Original - Una versió diferent
d’un conte tradicional.

Amb variacions de l’original
per sorprendre i convertir el
conte en una aventura.

✤

Country - amb un toc retro!
En una granja abandonada.

✤

Una història divertida.
Tota una aventura!

✤

Rita - la Rateta

✤

Violeta - la Vaca

✤

Guifré - el Gall

✤

Pasqual - el Porc

✤

Àbac - l’ Ànec

✤

Bernat - el Boc

✤

I… Gary - el Gat

Un espectacle de teatre amb cançons originals i titelles, per a tota
la família a partir de 3 anys.
Prèvia a Xarxa Rubí
El 15
15 de
de Gener
Gener de
de 2017
2017 a les 12:00
El
12:00
al Teatre Municipal La Sala
de Rubí

“La Rateta” de Campi Qui Pugui
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Sinopsi
!

L’avioneta de l’Alice, la Kate i la Fiona ha fallat i han caigut enmig d’una granja
abandonada… Però de seguida descobreixen que no estan soles i que en aquesta
granja habita un animaló a qui li agrada tenir l’escala ben neta. És la rateta presumida!
Sembla que la Kate no coneix la seva història, però l’Alice i la Fiona l’explicaran amb
l’ajuda dels amics de la rateta, la resta d’animals de la granja.
La rateta del conte popular que explica l’Alice acaba als braços d’un gat que se la vol
menjar, sense tenir en compte als seus amics. Però per sort a la vida real encara hi ha
una rateta a la granja, que viu alegre amb la resta d’animals. Les tres aventureres es
quedaran per cuidar-los.

“La Rateta” de Campi Qui Pugui
Fitxa Artística

!

!

Direcció:

Gènere:

Jordi Pedrós

Teatre infantil

Actrius i titellaires:

Musical i titelles

Aitana Giralt

!

Cristina Garcia

Durada:

Alícia Buil

50 minuts

!
Autor:
Charles Perrault
Adaptació:
Cristina Garcia
Correcció text:
Violeta Porta
Direcció musical:
Eloi Hernandez
Assessorament cant:
Maria Santallusia
Vestuari:
Goretti Disseny i Moda
Escenografia i titelles:
Joan Pena
Composició musical i cançons:
Albert Nardi i Josep Rico

!
Edat recomanada:
de 3 a 10 anys.

!
!
Temps de muntatge:
2 hores 30 minuts
Desmuntatge:
1 hora

!
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“La Rateta” de Campi Qui Pugui

Contacte producció

Cristina Garcia
654515075

vídeo espectacle

Contacte tècnic

El trobareu a la pàgina de vimeo.com de
la companyia: cqpproduccions

Jordi Pedrós

!

vimeo.com/cqpproduccions/rateta

686393115

!5

