
IL CRICETO  [TRAÜT cia.]

Un enorme  artilugi ple de sorpreses 
Un estrany aparell  desfila pel carrer.  Una gegantina roda mou
tots  els  engranatges  de  l’artilugi.  El  “Criceto”,  un  simpàtic
personatge mig home mig animal, és l’encarregat de moure la
màquina demostrant la seva força i el seu enginy. 

LINK VIDEO

FITXA ARTÍSTICA:

Criceto: Arnau Colom
Mecanico: Ignasi Llorens
Píccola Orquesta: Xavier Bordera (percussions i guitarró)

        Jordi Martí (acordió diatònic, bombo i xil·lòfon)

Producció artística: TRAÜT companyia d’espectacles SCP

Escenografia: Ignasi Llorens
Direcció teatral: Eudald Ferré
Vestuari: Isabel Franco
Construcció artilugi: La Forja del Vallès
Pintura i objectes d’escenografia: Tero Guzmán
Arranjaments musicals: Jordi Martí
Tècnic de so: Xavier Bordera

FITXA TÈCNICA:

Durada de l’espectacle: 75minuts
Recorregut: Espectacle itinerant. És imprescindible que no hi hagi ni escales ni cantonades molt  estretes.
La mida de l’artilugi és de 5 metres de llarg per 3 d’alt. Cal verificar amb antelació el recorregut amb la
companyia i establir on es faran les accions en llocs estàtics.
Espai de muntage de 7mx7m al punt d'inici de l'actuació i que quedi vigilat per l' organització.
Temps de muntatge: 3h abans de l’actuació.
Temps de desmuntatge: 2h després de l’actuació.
Camerinos: un vestuari per a 4 persones amb miralls, wc, cadires i aigua corrent.
Pàrking: Una plaça de pàrking per una furgoneta de 5’40m llarg x 2’50m d’alt, matrícula 8152GDK.
Sonorització: l’artilugi porta un equip de so autoamplificat i mòbil, no es requereix cap conexió elèctrica.
Pirotècnia: petits efectes de fum i algun petard que no requereixen cap condició especial.
Contacte companyia: Jordi Martí – 639.292.885 – 977.366.746 – traut@tinet.cat

Actuacions destacades:

MILANO (Itàlia) – Piazza Duomo (Milano Clown Festival) , AURILLAC (França) – Festival Théatre à Rue,
PAMPLONA  (Navarra)  –  Fiestas  San  Fermín,  IGUALADA  (Bcn)  –  Mostra  d'espectacles,  GANDIA
(València) – Passeig de les Arts, VILADECANS (Bcn) – Festival Teatre Al Carrer, BARCELONA – Festival
La Tamborinada, SOPELANA (Bizkaia) – Jaiak,...

http://www.trautespectacles.com/#!il-criceto
http://www.trautespectacles.com/#!il-criceto

