SOLILOQUI

soliLoqui
soliloqui
[1803; del ll. soliloquium, íd., de solus, -a, -um 'sol' i loqui 'parlar']

m 1 Fet de parlar sol, amb si mateix.
2 LIT/TEAT Monòleg.
i els dibuixos animats, Ton Muntané ens
presenta aquest conjunt d’ esquetxos on es
A mig camí entre el

clown

el circ, el mim i el
seu clown-style.
mescla

Un nou espectacle d'
Al començar la seva

ÀcidClown!

xerrameca

els

problemes amb el micro el portaran de gag en

gag, i d'escena en escena, fins al de li ri total!

Invents, ginys, imatges,
onomatopeies, sons.
Un

clown humà que ens farà

riure

sense parar amb un espectacle ple de
sorpreses.

Un actor sol, un clown, un mim i un artista de circ.
Un Àcid-Clown! Ens embarca en situacions increïbles
de la mà del teatre gestual i els sons. Escenaris
inaudits, teatre de situacions dinàmic, enèrgic i
divertit.

SOLILOQUI

Més de 100 actuacions per Catalunya, Espanya i Portugal.
Un recull de bons moments!
Una selecció de situacions humorístiques!!
Una col·lecció de monòlegs muts!!!
Un èxit en cada funció!

Ton Muntané, clown i actor gestual,
dedicat al mon del humor visual, ha actuat
per tot el món amb els seus espectacles,
sota el nom de KATRASKA des de el 1993.
Amb un estil directe i divertit, on l'acció, el
moviment i els sons són els protagonistes.
Fa un teatre físic, fresc i original, sense
text, però sonor.

Els seus inicis en el món del teatre es
remunten als espectacles de carrer per
festivals de tot Europa. Completant la
seva formació a l' Institut del Teatre en
l'especialitat de teatre gestual i amb
estudis de Clown i Mim, i posteriorment
de Dansa Contemporània. Ha presentat
els seus espectacles per tot el món.
Obtenint premis i bones crítiques arreu.
A part, també ha fet gires i espectacles
amb cies com Tricicle2, Nats Nus, o
Comediants.

Fitxa tècnica
*Connexió elèctrica.
*Temps de muntatge 20min., de desmuntatge 1O min.
*Aigua fresca.
*Durada de l’espectacle:

50 min.

Fitxa artística
Direcció:
Escenografia:
Músiques:
Creació:

Tàtels Pérez
Simparables
Varis
Ton Muntané

Clown:

Ton Muntané
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