SINOPSI
La Xef Pipa estrena programa de televisió.
Avui és el primer dia i ho té tot llest: el plató de
gravació a punt, la cuina preparada, el menú
dissenyat i a tot l’equip al seu lloc i concentrat per a
començar. Tothom està llest menys el seu ajudant,
Juliani, què ha desaparegut misteriosament.
“Un minut i entrem en directe!” - Avisa una veu
des de control.
Qui el substituirà?
El pobre tècnic de llums, un manetes que sap
fer de tot i no sap fer de res, haurà d’ajudar a la
xef Pipa a salvar l’estrena de la temporada. Ho
aconseguirà?

Aquest és el punt de partida d’un espectacle que barreja els
llenguatges del clown i del titella.
El públic gaudirà de la interacció amb els personatges durant
el programa de TV, cantant les cançons en directe, participant en
un concurs en viu i divertint-se amb la Xef Pipa i els desastres de
“Juliani”.
El manetes farà el que pugui, però la tragèdia està servida i,
problema rere problema, la Xef Pipa intentarà salvar el seu show.
Tolo Ferrà

CARRER
L’escenografia de mig
format és molt vistosa
i crida l’atenció dels
espectadors.
L’acció és constant i
molt canviant i el públic
participa constantment
en el desenvolupament
del programa de tv.
La rialla del públic està
servida.

SALA
La il·luminació dissenyada
per Roberto Cerdá és una
garantia de qualitat.
L’espectacle serà el mateix,
però la il·luminació farà
que l’atenció en el detall
augmenti.
Al llenguatge del clown
i del titella es sumaran
dues petites intervencions
audiovisuals de la Xef Pipa
fent “publicitat” del seu
programa amb projeccions
a escena.

FITXA ARTÍSTICA
TOLO FERRÀ
JORDI MAGDALENO I TOLO FERRÀ
AINA ZUAZAGA
PEDRO MAS
ROSA FORTEZA
COLO I TOLO
MARTA ALONSO
ÁLVARO RUÍZ
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PATRA I TOLO
ROBERTO CERDÀ
JORDI MAGDALENO (CIA LATAL)
PATRA ARROYO
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Creació i direcció
Dramatúrgia
Actriu i titellaire
Actor
Actriu
Escenografia
Figurinista
Música original
Lletra i cors
Titella
Il·luminació (versió de sala)
Mirada externa clown
Mirada externa titella
Producció executiva
Producció
Confecció vestuari
Construcció escenografia
Fotografies

FITXA TÈCNICA CARRER
ESPAI

• Mida mínima: 7m (amplada) x 5m (fons)
• Escenari de 80 cm d’alçada o directament arran de terra.
• Adaptarem l’espai escènic a la ubicació plantejada.

DOTACIÓ TÈCNICA

• Electricitat: 16A / 220v.
• Amplificació de so, P.A. i dos monitors a l’escenari.
• Si cal, il·luminació artificial senzilla amb una frontal general.

PÚBLIC
DESCÀRREGA
MUNTATGE
DESMUNTATGE
DURACIÓ
IDIOMA

• Tots públics / Familiar / +5 anys en cas d’escolars.
• 30 minuts.
• 2 hs.
• 1:30 hs.
• 50 minuts.
• Català i castellà.

FITXA TÈCNICA SALA
ESPAI

• Mida mínima: 7m (boca) x 5m (fons)
• Sense teló ni cametes, tot l’espai obert.
• Necessari disposar de fosc total per a les projeccions.

DOTACIÓ TÈCNICA

• Adaptarem el disseny de llums a la sala.
• Proveirem de plànols adaptats amb tot detall.
• Necessaris mínim 12 canals dimmer (ideal 24).
• Amplificació de so, P.A. i dos monitors a l’escenari.

PÚBLIC
DESCÀRREGA
MUNTATGE
DESMUNTATGE
DURACIÓ
IDIOMA

• Tots públics / Familiar / +5 anys en cas d’escolars.
• 30 minuts.
• 5 hs.
• 1:30 hs.
• 55 minuts.
• Català i castellà.
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