
ANEM AMUNT!!! AL TEATRE



Sinopsi

El savi Magí portava anys intentant enviar missatges a la seva enamorada, la 
lluna. En un dels seus intents, inventa una màquina per llançar una ampolla 
amb un missatge, amb tanta mala sort, que aquesta va a parar dins d’un ull de 
la lluna, quin desastre!!! Així comença la nova aventura d‘Els Atrapasomnis, 
entre tots i totes hem de fer alguna cosa per ajudar a la lluna. Gràcies al globus 
aerostàtic d’Els Atrapasomnis podrem preparar i emprendre aquest llarg viatge.

Un format adaptat per teatres amb 3 músics/actors, que juntament amb 
les projeccions i cançons de l’espectacle Anem Amunt, intentarem arribar fins a 
la lluna i salvar-la. Un format d’espectacle, molt dinàmic, visual i teatralitzat. Un 
dels objectius principals de l’espectacle és fomentar la cooperació per tal 
d’aconseguir un objectiu comú.

Fitxa Tècnica

Accés amb furgoneta a l’escenari i plaça de pàrquing.

Serà necessari un escenari net i estable amb escala lateral d’un mínim 8x6m o 10x8m. 
Presa de corrent 2.000w amb terra.

El grup porta un globus aerostàtic i ens cal una alçada mínima, 4.80m. 

Raider tècnic i equip de so.  El grup disposa d’equip de so per espais petits i mitjans, en 
cas d’utilitzar equip de so extern us podeu descarregar el nostre raider.

Muntatge i proves de so. Es necessiten 2h pel muntatge i prova de so. 1 hora pel 
desmuntatge.

Es requereix vestuari per canviar-se i ampolles d’aigua petites pel concert.

Pel bon funcionament de l’espectacle, es recomana no fer activitats paral•leles. 
L’espectacle no permet interrupcions.

ADAPTACIÓ NORMATIVA COVID-19

Durada: 60/70 minuts
Adequat per a totes les edats.

Repartiment artistes

Jordi Masferrer: Veu.
Pau Boïgues: Veu i Guitarra.
Malva Vila: Veu  i teclats.
Lu Garriga: Dissenyadora gràfica i il·lustradora.
Albert Cortada: Tècnic de so.

www.elsatrapasomnis.cat | instagram | youtube | spotify | facebook | twitter

http://www.elsatrapasomnis.cat
https://www.instagram.com/elsatrapasomnis/
https://www.youtube.com/channel/UCQbdJKk_c_MfT3OaO6rIISA?view_as=subscriber
https://open.spotify.com/artist/182RYYfNdCeUEXmEE8BzeL?si=U04msjX-QROmxbnzAvzimg&nd=1
https://www.facebook.com/atrapasomnis/
https://twitter.com/elsatrapasomnis
http://www.youtube.com/watch?v=hRUXLN3rOL0

