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PRESENTACIÓ

LA CERCAVILA

RESIDUAL/GURUS és una companyia
musico-teatral que neix amb
l’objectiu de concebre un art
innovador , crític i capaç d’activar
consciències.

Els personatges de l’univers
RESIDUAL/GURUS deambulen pels carrers
tocant els seus cridaners i llampants
instruments contruïts amb materials
en desús.

La reutilització de materials,
la interacció amb el públic i el
retrobament amb tradicions i sons
ancestrals creen un concepte artístic
únic i fascinant.

Són éssers que han integrat múltiples
i variades influències les quals han
estat condensades en un so únic,
al més pur estil d’una fanfarria
contemporànea.
Sonoritat electrònica, instru-ments
originals, coreografies, humor i
improvisació teatral s’afegiran a
aquesta atrevida
i extrovertida cercavila.

ESPECTACLE ITINERANT
CARRER / SENSE TEXT
TOTS ELS PÚBLICS
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FITXA ARTÍSTICA
DIRECCIÓ

- Adrian Schvarzstein

IDEA ORIGINAL

- Ramon Rodríguez

MÚSICA
- RESIDUAL GURUS
		
INTERPRETACIÓ
Gabri Briones

_ Tubos

Victor Ramos

_ Reyong

Ramon Rodríguez

_ Llaunes i bidons

Jenya Xtravaganza

_ Dansa i chekere

Una co-producció de:
Xirriquiteula Teatre / Fira Tàrrega / Residual Gurus
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ACTUACIONS DESTACADES
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FITXA TÈCNICA
FORMACIÓ

ALLOTJAMENT

De tres a cinc músics amb
instruments acústics autotransportables.

Dues habitacions dobles.

TRANSPORT
A Catalunya la companyia es desplaça en
vehicles propis.

ESPAI ESCÉNIC
Plaça, carrers peatonals o avingudes
amb la mínima contaminació acústica.
El recorregut serà sempre pactat
abans de l’actuació evitant a ser
possible pendents pronunciades i
escales.

Per actuacions internacionals es
desplaça en avió facturant 5 maletes de
23kg c/u.
En aquests casos l’ organització
facilitarà els desplaçaments necessaris
en vehicle.
Pels desplaçaments amb l’escenografia,
amb les maletes o amb els instruments
ja muntats, és necessaria una furgoneta
de 5 places més càrrega.

CAMERINOS
Espai per a 4 persones, amb lavabo i
dutxes, vigilat o que es pugui tancar
amb clau.
Mínim 4 cadires, mirall, ampolles
d’aigua i un petit refrigeri dolç i
salat (fruita, fruits secs, snacks,
etc. )
Preferentment aprop del punt d’inici
de l’actuació a peu.

PREPARACIÓ DE L’ESPECTACLE
L’organizació proporcionarà un espai
ampli, cobert i reservat aprop dels
camerinos, amb cadires, taules,
preses de llum pel muntatge i
desmuntatge dels instruments.
Muntatge 1’5h.
Desmuntatge 1h.

SERVEI DE BUGADERIA
L’organització proveirà un servei de
bugaderia cada 2 espectacles.

ALTRES CONSIDERACIONS
La pluja i el mal temps poden afectar
la cercavila.
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CONTACTE:
Ramon Rodríguez Gomez
+34 630 537 856
ramon@residualgurus.com

Consulteu el lloc web per
conèixer altres propostes
de RESIDUAL/GURUS:
-ESDEVENIMENTS
-L’ESPECTACLE
-TALLERS

www.residualgurus.com

6

