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SINOPSI: ELS MÚSICS DE BREMEN

Quatre companys que veuen que el seu futur com a animals domèstics
comença a estar en perill, es troben i decideixen fer un grup musical i anar cap
a Bremen a triomfar.
Aquesta és una història d’amistat i de treball en equip, per adonar-nos que
cadascú amb la seva personalitat i les seves particularitats pot aportar quelcom
positiu, i d’aquesta manera ajudar-nos els uns als altres, i tirar endavant quan
van maldades.

FITXA ARTÍSTICA
Títol: Els Músics de Bremen
Autors: Germans Grimm
Adaptació i Direcció: Jaume Belló
Llengua de l’espectacle: Català o Castellà
Durada: 50 minuts
Gènere: Teatre de titelles
Disseny i construcció dels titelles: Maribel Pérez
Escenografia: XIP XAP S.L.
Vestuari: Imma Juanós
So i il·luminació: Oriol Granell
Producció: XIP XAP S.L.
Música: Cançons populars
Intèrprets: Imma Juanós i Víctor Polo
Músic: Oriol Planes “Ritxi”

Cal remarcar que és un espectacle destinat als nens i nens de 0 a 6 anys, i
està pensat, en principi, per fer-lo en un interior. Si s’hagués de fer en un
exterior caldria que fos una plaça petita i en un horari on es prevegi l’afluència
del públic per al qual va destinat.

PRESENTACIÓ DE LA COMPANYIA
Xip Xap naix a la cuitat de Lleida el 1983. Des de la seva fundació, la Companyia es
dedica professionalment al teatre i animació per un públic infantil, juvenil i familiar. En
tots aquests anys i fins a l’actualitat, s’ha dedicat bàsicament a l’animació musical, el
teatre de carrer i el teatre per a nens i joves, fent espectacles que abasten des de 2
fins a 25 actors, i en els que la Companyia assumeix la responsabilitat en tots els
àmbits de l’espectacle, des del purament empresarial i administratiu, com el jurídic,
com l’artístic i el tècnic.

Sota aquests paràmetres, ha dirigit, produït, elaborat, coordinat i interpretat més de 40
espectacles, entre els quals ens troben espectacles de titelles, pallassos, animació
musical, teatre d’escenari, teatre de carrer, espectacles pirotècnics, accions,
performances, espectacles d’espuma, revetlles infantils...

Actualment porten la direcció de Xip Xap SL, Jordi Granell, Imma Juanós i Víctor Polo,
que coordinen i treballen en la gestió i producció de la Companyia, a més d’un equip
de 20 artistes entre els que s’inclouen tots els actors, músics, animadors, malabaristes,
xanquers, clowns i especialistes que cada espectacle necessiti.
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