Mans

SINOPSIS


Balladetes

Mans Balladetes és un espectacle on la pallassa Gangui ens fa viure un ventall d'accions
fantàstiques plenes d'humor i màgia, amb l'ajuda de petits personatges, objectes i músic en
escena. Espectacle que enlluerna a grans i petits.
L'autora Mª de Pilar Gimeno i Domènech amb una llarga trajectòria com a autora de
textos teatrals i gran coneixedora del món i pensament infantil, desenvolupa amb molta
tendresa i sensibilitat d'una manera lúdica i fantàstica, una obra divertida, màgica i plena
d'humanitat. Un espectacle interactiu per a tota la família que amb una posada en escena
senzilla i delicada, connecta amb la innocència dels nens i els transporta bocabadats a un
univers ple de fantasia, humor i creativitat.

No deixeu de visitar el nostre vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=8O9997JqoFQ

Pallassa:

Mª del Pilar Gimeno i Domènech

Direcció:

Mª del Pilar Gimeno i Domènech

Músic:

Gregori Negre Bover (Acordió i guitarra)

Duració:

40-45 min.

Públic:

Infantil, familiar i educació especial

Dimensions mínimes:

4x3 metros (adaptable)

Mans

MENCIONS


Balladetes
L'espectacle va ser estrenat l'abril de 2008 a la Biblioteca de Sóller a Mallorca. Des de
llavors s'han fet més de 600 actuacions en teatres, escoles, biblioteques, museus, centres
culturals i places de diferents països. A Mallorca participa en el VI Festival Circ de les Cultures,
XIII Festival Internacional de Teresetes i II Festival Contesporles. L'espectacle viatja en dues
ocasions al FestinHumour d
e Suïssa, i a Itàlia al IXX Festival Imaggini Dell’Interno. Participa
també al Festival de Envigado a Medellín, Colòmbia. A Mèxic participa en tres edicions del
Festival Internacional Cervantino Callejero del Cleta, i també al II Festival Internacional
Comparte por la Humanidad a San Cristóbal de las Casas, al IX Festival Internacional Palabras al
Viento a Celaya, al III Foro de Narración Oral de Zacatecas y Aguascalientes, i en el II Festival
Internacional de Otoño de Toluca. Al 2018 participa al Festival de Nassos a Mallorca, i a Mèxic
a la Feria Internacional del Libroa la Ciutat de Zacatecas.
“Amb una delicadesa artística que ens transporta a un món d'amor, màgia i fantasia. Senzillament fascinant.”
NELLY ZURÉ - Professora d’infantil, Mèxic. (13.12.2016)
“Muy bonito, ligero, delicado, en una palabra lleno de poesía, indudablemente un gran éxito”
WALTER BROGGINI - Titellaire, Itàlia. (20.06.2013)
“Tota la sala es transforma en una única entitat, li succeeix a un li succeeix a tots”.
MARGAUX ZERBAT - Actriu, França. (03.03.2013)
“Veure actuar a Maria del Pilar Gimeno és un autèntic plaer. Les seves interpretacions destil·len passió. Quan es
vesteix de pallassa, el món somriu, tot un repte en els temps que corren”.
MARIA DE LA PAU JANER – Periodista i escriptora. (25.11. 2012 Última Hora)
“La simplicitat i veracitat de les seves històries, transporta als adults i captiva els nens".
LILIANA RUIZ
– Programadora Cultural, Suïssa.(13.10.2012)
“Agraeixo a l'artista el molt que vaig aprendre en els valuosos minuts del seu treball. Gràcies”.
IRMA CRISTINA HERNÁNDEZ – Professora y Pedagoga, Mèxic. (22.10.11)
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