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Els “clics” juguen a metges, però a
mida real!

Sinopsi

Cinc “clics” gegants juguen a metges però a mida real!
Un kit de cinc doctors, una ambulància i objectes d’operació de
joquina surten al carrer per convertir-lo en un escenari que
transportarà als grans a la infància i farà volar la imaginació dels
nens i nenes.
Espectacle pensat per a rues o petites sortides per realitzar
animació d’espais oberts o esdeveniments. Durada adaptable.

Tràiler promocional: https://vimeo.com/200090351
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Fitxa artística

Direcció:
Greta Sisques
Repartiment:
Jordi Pedrós Miquel
Cristina Garcia Martínez
Aitana Giralt Boira
Saray González Claveria
Marc Cartanyà Pena
Alícia Buil Sánchez
Erik Varea del Pino
Eloi Ponce Cabrera
Disseny i construcció:
Joan Pena - Plancton Escena
Vestuari:
Producció CQP
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Fitxa tècnica

Durada: 60 minuts (adaptable)
Espectacle itinerant de teatre amb
aturades per realizar accions i
escenes.

Necessitats tècniques

Espai per canviar-se
Lloc d’aparcament per a una
furgoneta
Visita al recorregut per preparar
possibles interaccions amb l’espai,
comerços o veïns.
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Campi Qui Pugui
La companyia Campi Qui Pugui neix l’any 2008 fruit de la passió de dues persones per crear i
compartir teatre. La companyia està fundada i dirigida per l’actor Jordi Pedrós i l’actriu Cristina
Garcia, formats en diferents mètodes teatrals a escoles de París, Barcelona i Lleida.
La nostra experiència anterior en altres companyies de teatre infantil de llarga trajectòria
alimenta el nostre entusiasme i decidim crear els nostres propis espectacles; tractant al públic
d’una manera propera i divertida, creant imatges i personatges visualment atractius que
transportin a altres realitats, combinant tècniques de màscara o titelles amb teatre gestual o de
text.
Per nosaltres és important buscar els punts en comú entre tots els públics, amb un tipus
d’humor i aspectes visuals que puguin arribar a diferents edats i persones de diferents orígens;
despertant l’infant que portem dins.
Hem treballat amb els nostres espectacles en més de 15 països de tot el món:
Austràlia, Canadà, Xina, Corea del Sud, Dinamarca, Regne Unit, Alemanya, Romania…
Allò que ens uneix és més important que les diferències; i en les emocions i la infància, no
existeixen.

