una copoducció de

P L E

D E

MÚSICA

E S P E C T A C L E

I

C O L O R S

I

D E

ORIGINALS
S O R P R E S E S

Una aventura per salvar el fons marí
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EL GEGANT VOL
SER MARINER

SINOPSIS
El gegant tot seguint el somni de conèixer
el mar descobreix un secret molt amagat.
Per aconseguir trobar el misteriós tresor
coneix diferents amigues molt especials,
que l'ajudaran a complir la seva missió:
salvar el fons marí!!
L’espectacle sensibilitza i consciencia a la
mainada i els adults de les conseqüències
que comporta el maltractament del mar.
Fem una crida a preservar-lo tot
coneixent espècies animals del fons marí

Tenim a les mans el nostre destí
som els habitants del fons marí

Video: https://youtu.be/-zgwZ06UzEk

“El gegant vol ser mariner” és la continuació de
l'espectacle: “El gegant que baixa de la muntanya”.
Inspirat en terres empordaneses, l'espectacle
transcorre entre el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt,
la plana de l’Empordà i el fons marí.
Espectacle adreçat a nens i nenes a partir de 3 anys. De
caire participatiu, on tota la família gaudirà cantant i
escoltant les cançons originals composades pel Pol
Aumedes i en Jaume Ibars. Els espectadors es convertiran
en veritables mariners i descobriran plegats les
profunditats del mar.

A través de rodolins-endevinalles que el públic haurà d’anar resolent
utilitzant el seu enginy, el gegant ens anirà presentant una colla
d’amics que
apareixeran de darrere les veles d’un gran veler.

QUI SOM?
Jaume Ibars
Nascut a Sabadell el 1979, actualment
resideixo a Ventalló, Alt Empordà.
He fet més de 2000 actuacions durant
els més de 20 anys d’experiència en
aquest ofici de cantant, músic i
animador infantil.
Sóc productor i creador d’espectacles
teatrals i musicals.

Pol Aumedes
Nascut el 1978 a Barcelona, actualment
artista resident a la Fàbrica de les arts Roca
Umbert de Granollers. Llicenciat en Belles
Arts a la universitat de Barcelona i l’ESMUC.
En els últims deu anys ha realitzat més de
900 actuacions com a professional, i ha
col·laborat amb més de 40 companyies tan
de música com teatrals i amb diferents
artistes plàstics arreu del territori català.

FITXA ARTÍSTICA
Idea original - Jaume Ibars
Guió text - Pol Aumedes i Jaume Ibars
Producció musical - Pol Aumedes i Jaume Ibars
Direcció - Rosa Fité
Tècnic de so i llums - Oriol Cases
Escenografia - Sarandaca
Vestuari - Artandseams i Montserrat Viaplana
Fotografia - Xavi Herrero

FITXA TÈCNICA
Durada - 50 min.
Temps de muntatge - 2:30h
Temps de desmuntatge - 1:30h
Es pot fer en espai obert o tancat
Mides de l’escenari (mínimes):
8m. de fons
8m. d’amplada
4m. d’alçada
Si no hi ha equip de so el porta la companyia
(veure rider tècnic so i llums)
Tot el material i l’escenografia hi caben en una
furgoneta Volkswagen Transporter.

CONTRACTACIÓ
Telefon: Jaume Ibars: 636782500 / Pol Aumedes 652800534
mail: info@jaumeibars.com / polaumedes@gmail.com
Web: http://sarandaca.com/el-gegant-vol-ser-mariner/
www.jaumeibars.com
Instagram: @elgegant.cat
Facebook: https://www.facebook.com/El-gegant632207280127076/?ref=bookmarks

