Presenta

IMPERMEABLE és un espectacle cent per cent refrescant, concebut per a tota
la família quan, en els mesos d’estiu, amb les festes o sense, sigui l’hora que
sigui, un acte musical divertit i original cau com una benedicció per a passar
una bona estona remullant-se.
Els instruments usats, gairebé tots de percussió, estan construïts i muntats amb
materials IMPERMEABLES amb el que s’aconsegueix que la participació dels
actors i músics estigui totalment integrada amb la del públic, que trobarà goig
precisament sota la cortina d’aigua que se li proposa com a marc per a una
inoblidable dança de ritme contagiós.

FITXA DE L’ESPECTACLE
Nom de l’espectacle: IMPERMEABLE
Nom de la Companyia. TOC DE RETRUC

Espectacle itinerant per a l’estiu.
Sense paraula, amb música de percussió en
directe.
Consta d’un acte inicial, una cercavila concebuda
com a corre-aigua i un acte final amb remullada
general.
Per tal d’avisar i motivar el públic sobre el tipus d’
espectacle en el que haurà participar (si així ho
desitja) se ha editat un BAN per a distribuir
prèviament a la població on es durà a terme l’acció.
També està previst explicar-ho des de la ràdio i la premsa local.

Durada mínima: 45 m.
La durada total dependrà del recorregut (si n’hi ha), no excedint en cap cas
1 h.30m.
Temp de muntatge: 2 h.
Temps per a desmuntar: 1 h.

Es requereix:
- Un espai lliure descobert de 6 x 5 m per a la estructura de l’acte inicial.
- Una acomesa d’aigua a l’espai on es realitzi l’acte final, amb una connexió
tipus Gardenia de 3/4"
- La presència d’un responsable tècnic per tal d’assegurar el funcionamient
d’aquesta connexió a la xarxa de rec municipal o a la font que la organització
pugui subministrar.
- Un espai amb lavabo per a canviar-se i on guardar el material del muntatge
durant l’espectacle.

IMPERMEABLE

Vestuari i atrezzo: Marta Albir
Instruments i direcció: Carles Bertrand
Músics: Ricard Parera, Raimon Benach, Martin G. Losa, Carles Bertrand
Actrius animadores. Marta Bou, Marta Albir
Producció: RETRUC SCCL

Trobareu informació suplementària a la web de TOC DE RETRUC:

www.tocderetruc.com

CONTACTES:

RETRUC S.C.C.L.
Passeig del Caqui 50
08198 Sant Cugat del Vallès
Tel. 936 749 150 - 609 361 898
toc@tocderetruc.com
www.tocderetruc.com

