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ESPAI: 12 x 10 m

MIRA MARE,
HIPPOS 
QUE BALLEN!

HIPPOS

Direcció i coreografia: Quim Bigas
Disseny i producció dels hipopòtams: Miguel Ángel 
Infante i Dulcie Best 
Il·lustració: Giselfust
Comissariat i acompanyament artístic: 
Margarida Troguet 
Producció: Zum-Zum Teatre
Intèrprets: (3 hipopòtams)  Albert Garcia, Jordi Gilabert, 
Maria Mora, Miquel Rodríguez, Carla Tovias

Espai: Hippos es fa en un espai diàfan de 12x10 metres tot 
en el mateix nivell.
Necessitats tècniques: Un equip de so amb potencia 
suficient per l’espai. (el pot dur la companyia)

Hippos es fa en un espai diàfan, tot en el 
mateix nivell.

NECESSITATS TÈCNIQUES: 
EQUIP DE SO 
amb potència suficient per l’espai.
POT DUR-LO LA COMPANYIA 
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HIPPOS és una espectacle de teatre de carrer 
que dispara contra les aparences i els estereo-
tips que imposa la societat. Un recorregut físic 
que podria ser una faula, una metàfora o 
senzillament, una proposta per a tots els 
públics on trobar-nos i estar una mica més sols 
però més acompanyats.

Tres hipopòtams ballen, viuen i  interaccionen 
davant la gent, però més enllà  de la diversió, 
s’amaga un missatge, el del respecte a la 
diferència.

Premi Moritz FiraTàrrega 2018 
a la millor estrena d’arts de carrer



ESPAI: 

UNA HISTÒRIA 
SOBRE LA POBRESA,
LA RIQUESA 
I L'AVARÍCIA

LA 
GALLINA
DELS OUS 
D’OR

Us agraden els diners? ... Molt?
Els grangers d’aquesta història no perdien el 
temps pensant en els diners i sempre 
repartien el poc que tenien amb qui més ho 
necessitava, però un dia va arribar una gallina 
a la seva granja i va pondre un ou d’or.
Us imagineu si us passa a vosaltres?
La gallina dels ous d’or és una història que 
conta que el diners són un “cuento”.

Dramatúrgia i direcció: Ramon Molins
Espai escènic: Joan Pena
Vestuari: Olga Cuito
Producció: Zum-Zum Teatre
Intèrprets: Begonya Ferrer/Ares Piqué i Ramon 
Molins/Albert Garcia.

Premi FETEN 2017 
   a la millor direcció

Premi DRAC D’OR 
   del jurat de les autonomies a la Fira de Titelles  2017

Premi DRAC D’OR 
   del jurat infantil a la Fira de Titelles  2017

l’espectacle es pot fer sobre una tarima o 
al terra en un espai recollit.

NECESSITATS TÈCNIQUES: 
EQUIP DE SO 
amb potència suficient per l’espai.
POT DUR-LO LA COMPANYIA 
*Si voleu fer l’espectacle al vespre, es 
necessiten 3 focus i també els pot dur la 
companyia. 
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ESPAI: 

UN ESPECTACLE 
QUE FA OLOR 
DE XOCOLATA

BRUIXA: 

HOLA NENS, US HEU PERDUT? 
VENIU AMB MI 
I NO US PASSARÀ RES!!

GRETEL
i HANSEL

Dos comediants ens expliquen i representen 
Gretel i Hansel evocant els paisatges del conte 
mitjançant la utilització d’objectes quotidians 
i d’instruments musicals, creant un bosc de 
somni, transformant l’espai escènic i transpor-
tant-nos al cor màgic i fantàstic dels contes.

Dramatúrgia i direcció: Luca Radaelli
Espai Escènic: Lino Brussa
Música: Antoni Tolmos
Producció: Zum-Zum Teatre
Intèrprets: Begonya Ferrer/Ares Piqué i Ramon 
Molins/Albert Garcia.

MÉS DE 1.000 REPRESENTACIONS!

l’espectacle es pot fer sobre una tarima o 
al terra en un espai recollit.

NECESSITATS TÈCNIQUES: 
EQUIP DE SO 
amb potència suficient per l’espai.
POT DUR-LO LA COMPANYIA 
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ESPAI: 

MÚSICA EN DIRECTE

HISTÒRIES 
RECOLLIDES 
A LES TERRES 
DE LLEIDA!

HANS EL LLEST
PATAPIF PATAPAF

EL SABATER 
DE TORREGROSSA

TITIRITRIKI

Un vell carro de comediants arriba al poble tot 
rememorant l'ús del teatre del segle XVI i amb 
ell, un grup de còmics ambulants que van 
recorrent el món explicant contes, llegendes i 
històries recollides arreu. Aquest grup d’artis-
tes ambulants es disposa a esprémer tot el seu 
talent (i en el seu defecte tot el seu ofici) per 
satisfer al públic que s’acosta a veure la 
representació. 
Aquesta colla de comediants atrotinats, al 
ritme del seus vells instruments, utilitzaran 
tota la seva quincalla teatral per transportar-
nos a històries contades fa molts i molts anys. 
Passin i vegin senyores i senyors, nens i nenes. 

Passin i vegin!

Dramatúrgia i direcció: Ramon Molins 
Músiques: recollides de la tradició popular
Titelles: Nona Humbert
Producció: Zum-Zum Teatre
Intèrprets: Begonya Ferrer i Albert Garcia
Músic: Carles Ferrer

l’espectacle es pot fer sobre una tarima o 
al terra en un espai recollit.

NECESSITATS TÈCNIQUES: 
EQUIP DE SO 
amb potència suficient per l’espai.
POT DUR-LO LA COMPANYIA
*Si hi ha l’oportunitat, per un dels contes es 
poden utilitzar les finestres o el balcó d’una 
casa veïna. 
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