RESIDUAL/GURUS es una companyía
creada a Barcelona el 2008.

LA CERCAVILA
Els temps foscos ens conviden a
aguditzar els nostres sentits
i a cercar la llum de la mà de
l’electrorgànica, só creat per
instruments musicals construits
amb materials reutilitzats i llums
compenetrades en perfecta sincronía,
acompanyades de la màgia de les
pompes de sabó que faran viatjar a
petits i grans.

La seva música i instruments han
captivat al públic de nombrosos
festivals d’arreu del món, mes
de deu anys d’experimentació i
desenvolupament han creat un só
i estil propis.
Fets amb instruments construits
amb materials reciclats (tubs,
bidons i llaunes), la música
representa l’eix dels seus
espectacles on es combina amb el
teatre gestual i la dansa creant
un concepte tant contemporani
com atemporal unint disciplines
que van de la mà i convidant
al públic a ser part d’aquest
ritual col.lectiu.

ESPECTACLE ITINERANT
CARRER / SENSE TEXT
TOTS ELS PÚBLICS
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FITXA ARTÍSTICA
Idea original: Jenya Xtravaganza
i Ramon Rodríguez.
Música: RESIDUAL/GURUS
Intèrprets: Gabriel Montes, Victor Ramos,
Ramon Rodríguez i Jenya Xtravaganza.
Programació LEDs: Marc Ribera.

Amb el suport de:
Espai jove Boca Nord
L’Estruch fàbrica de creació
Feria de Teatro de Castila y León
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FITXA TÈCNICA
FORMACIÓ
Tres músics i actors amb
instruments acústics autotransportats i una actriu amb
pompes de sabó. Un tècnic LED.

SERVEI DE BUGADERÍA
La organització proveirà un servei
de bugadería cada 2 funcions.
ALTRES CONSIDERACIONS
La pluja i el mal temps poden
afectar la representació.

ESPAI ESCÈNIC
Plaça, carrer peatonal, espai
interior o escenari amb la mínima
contaminació acústica. 10x8m.

ALLOTJAMENT
Dues habitacions dobles.

En espectacle estàtic per mes de
100 persones:
- Il.luminació 4 torres de 4 focos
(2 front, 2 back).
- Microfonía: 4 inalàmbrics de
solapa per músic.

TRANSPORT
A Catalunya la companyía es mou en
furgoneta, cal reservar una plaça
d’aparcament. Per actuacions
internacionals desplaça 4 persones
en avió facturant 5 bultos de 23kg;
per als desplaçaments es requereix
una furgoneta amb 5 places mes
càrrega.

CAMERINOS
Espai per a 4 persons, amb lavabo
i dutxes, vigilat (o tancat amb
clau). Mínim 4 cadires, mirall,
ampolles d’aigua, i un petit
refrigeri dolç i salat (fruita,
fruits secs, snacks...). A prop
del punt d’inici d’actuació, a
peu.
PREPARACIÓ DE L’ESPECTACLE
L’organització proporcionarà un
espai ampli, cobert i reservat,
al costat dels camerinos, amb
cadires, taules, preses de
corrent, per al muntatge i
desmuntatge dels instruments i
l’escalfament previ.
Muntatge 1’5h /// Desmuntatge 1h.
PERSONAL
Un regidor a l’espai escènic 10
min. abans de començar l’actuació
i fins el final de l’espectacle.
Funcions: Estar atent als
imprevistos que puguin sorgir
durant la representació. Vigilar
que el públic no invaeixi
l’espai escènic i respecti la
representació.
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CONTACTE:
Ramon Rodríguez Gomez
+34 630 537 856
ramon@residualgurus.com
CONSULTEU EL LLOC
WEB PER A CONÈIXER
ALTRES PROPOSTES DE
RESIDUAL/GURUS

www.residualgurus.com
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