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PRESENTACIÓ

L’ESPECTACLE

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

Quatre executius de les altes
esferes político-econòmiques
arriben al col.lapse existencial,
un punt de no retorn a les seves
vides.

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

A partir d’aguí experimentaran una
metamorfosi a través de la música,
passant a representar els valors
del Respecte, Sostenibilitat i
Amor.
Sonoritat electrònica, llenguatge
rítmic de l´Índia, instruments
originals, humor i improvisació
teatral, es combinen en un ritual
col.lectiu irrepetible.

ESPECTACLE ESTÀTIC
AL CARRER O INTERIOR
TOTS ELS PÚBLICS
SENSE TEXT / 50 MIN
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FITXA ARTÍSTICA
DIRECCIÓ

- Adrian Schvarzstein

IDEA ORIGINAL

- Ramon Rodríguez

INTERPRETACIÓ
Gabriel Montes

_ Tubs

Victor Ramos

_ Campanes

Ramon Rodríguez

_ Llaunes

Jenny Xtravaganza

_ Dansa

Una co-producció de:
Xirriquiteula Teatre / Fira Tàrrega / Residual Gurus
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ACTUACIONS DESTACADES
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FITXA TÈCNICA
FORMACIÓ
Tres músics-actors amb instruments
acústics auto-transportables i una
ballarina.

que el públic els estarà provant. Estar
atent a qualsevol imprevist durant
l’actuació.

SERVEI DE BUGADERIA

ESPAI ESCÈNIC

L’ organitzador proveirà un servei de
bugaderia cada 2 passis.

Plaça, carrer peatonal o espai
interior, amb la mínima contaminació
acústica. Aproximadament 6x8m.

ALTRES NECESSITATS

IL.LUMINACIÓ

L’organització proporcionarà un
contenidor, bidó o similar (75 litres),
per a l’escenografia.

Si l’espectacle es realitza en
condicions de poca llum natural,
l’organització haurá d’il.luminar
l’espai de manera adient

CAMERINO
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 (fruites, fruits secs, snacks,
etc.). A prop del punt de l’actuació a
peu.

PREPARACIÓ
L’organització proporcionarà un espai
ampli, cobert i reservat a prop dels
camerinos, amb cadires, taules,
endolls, pel muntatge i el desmuntatge
dels instruments
i l’escalfament.

CLIMA
La pluja i el mal temps poden afectar
l’actuació.

Muntatge 1’5h.
Els instruments es situaran en l’espai
escènic 30 min. Abans de començar
l’actuació. Seguidament els artistes
tornaran al camerino per preparar-se.

NECESSITATS ALIMENTÀRIES
Dues persones veganes.

Desmuntatge 1h.

PERSONAL
Un regidor a l’espai escènic 30 min.
abans de començar l’actuació i fins 15
min. després d’acabar.
Funcions:
Vigilar els instruments abans de
l’inici de l’espectacle.
Vigilar els instruments un cop
finalitzada l’actuació tenint en compte
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CONTACTE:
Ramon Rodríguez
+34 630 537 856
ramon@residualgurus.com
Consulteu el lloc web per a
conèixer altres propostes:

-CERCAVILA
-TALLERS
-ESDEVENIMENTS

www.residualgurus.com
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