


GRETEL & HANSEL
Un espectacle que fa olor de xocolata.
Després de l'èxit de la CAMISA 
DE L'HOME FELIÇ en la 
passada edició de FETEN 2012, 
la companyia lleidatana ZUM-
ZUM TEATRE re-visita HANSEL & 
GRETEL, un dels contes més 
coneguts de la transmissió oral 
d'històries, contes i llegendes.

ZUM-ZUM TEATRE vol crear un 
món màgic on les veus dels 
comediants es barregin amb els 
sons de la nit, dels ocells i de 
l'aigua del rierol… Un món de 
ficció que evoqui els ambients del 
conte a través d'objectes 
simbòlics, de jocs de llums, 
d'imatges projectades i d'olors 
captivadores.

GRETEL & HANSEL portaran de 
la mà als espectadors amb ironia i 
molt d’afecte perquè puguin 
enfrontar-se a les pors infantils; la 
por de ser abandonats i devorats, 
la maldat de la bruixa,però també 
per transmetre un missatge 
d'esperança: amb intel·ligència i 
determinació, fins i tot dos nens 
petits poden afrontar i superar 
perills molt més grans.



LA PROPOSTA: Dos comediants 
evoquen els paisatges dels contes 
mitjançant la paraula, la utilització 
d'objectes quotidians i d'instruments 
musicals, creant un bosc de somni, 
transformant l'espai escènic i 
transportant-nos al cor màgic i 
fantàstic dels contes.

De “HANSEL i GRETEL” a 
“GRETEL & HANSEL” el nostre 
espectacle reivindica el 
protagonisme de Gretel en el conte. 
En realitat, encara que és Hansel qui 
té la idea primer de les pedres i 
després del pa, la resolució del 
conflicte passa per l'enginy i la 
determinació de Gretel que fins i tot 
arriba a enfrontar-se físicament a la 
bruixa. Al final de la nostra història, 
Hansel reconeix el rol de Gretel i li 
dedica l'última cançó de 
l'espectacle.

UN CONTE PER VEURE, 
ESCOLTAR I OLORAR.
Objectes quotidians que recreen 
l'espai escènic, projeccions que 
apareixen màgicament per dibuixar-
nos la lluna, el bosc, una casa 
sorprenent... 

la proximitat i la calidesa de les 
paraules explicades a cau d'orella, 
l'encant de les músiques i els 
efectes fets amb instruments i 
objectes rudimentaris, L'agradable, 
dolça i enigmàtica olor a xocolata 
que, igual que als nostres joves 
protagonistes, sorprendrà al públic 
durant la funció…
Els sentits posats al servei d'una 
història, els sentits per explicar 
d'aprop...  
	
Gretel & Hansel

ZUM-ZUM
teatre per adults a 
partir de 4 anys.

Begonya Ferrer, 
premi FETEN 2012 

a la millor 
interpretació

femenina.

Ramon Molins,
Premi FETEN 2012 
a la millor direcció



Engreixaràs... i un bon menjar tu per a mi seràs...
grassonet i ben cuinat, 
ets el plat més desitjat... treu el dit!
	 	 	
(La Bruixa)
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