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Espectacles

En Gira
2010-2011
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Som una productora d’espectacles especialitzada en la creació de muntatges teatrals i esdeveniments culturals adreçats
principalment als infants, amb l’objectiu de fomentar la posada
en escena de textos d’autors contemporanis i noves propostes
d’exhibició teatral per fomentar l’hàbit d’anar al teatre en família.
Únics Produccions té tot un equip de professionals de l’àmbit
cultural i educatiu per desenvolupar cada un dels projectes en
tots els sentits, partint sempre de la creativitat i la personalització de cada treball. Amb aquesta idea, ja hem estrenat més de
10 muntatges teatrals, presentats en festivals, teatres i programacions familiars de Catalunya, Andorra i Espanya, i hem posat
en marxa el projecte global d’exhibició “Viu el Teatre”, programació d’espectacles familiars al Teatre Poliorama de Barcelona
(Temporada 2010-2011 iniciem la 7a edició).

Únics Produccions...
un equip d’un món creatiu sense límits
que despertem emocions en família!
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En Gira
2010-2011
de Keco Pujol
Espectacle inaugural del Petit Peralada dins del Festival Castell de Peralada
Temporada al Teatre Poliorama de Barcelona
Any 1659, Mar del Carib. Un vaixell anomenat “La Bergamota”, amb la seva curiosa
tripulació de joglars flotants, es dirigeix cap al castell de Neff. El seu
capità, en Jan, ha preparat un
espectacle especial amb motiu
de l’enllaç matrimonial entre el
marquès de Neff i la filla del
capità de l’Stella, en Patrick
Mc Brain. Aquest espectacle es titula: “El far de tots
els mars”. És en aquestes
circumstàncies quan el destí
decideix que en Jan rescati
de la mar, precisament, a la filla
del capità Mc Brain: Island Mc
Brain. Però, ¿qui és en Jan?...
Un musical inèdit en el qual
l’espectador s’endinsa en un món
d’aventures, humor i acció!

Musical amb 7 intèrprets en
escena per viure una història
de pirates amb molta
acció i una romàntica història
d’amor dels pirates més
pirats del Mar del Carib!

Intèrprets
Albert Estengre, Roser Colillas,
Anna Casas, Belén Alonso, Enric López,
Jordi González, Jordi Pérez
Direcció
Lluís Juanet
Durada
60 minuts
Públic
Familiar (a partir de 5 anys fins 99 anys)
Escolar (Primària: CM i CS)
Format
Teatre a la italiana
Escenari mínim de 10x8
Interior i exterior (nit)

Valor Afegit
Programa de mà en format careta
Tatuatge pirata
Cartells A3
CD amb les cançons de l’espectacle
Disponible gravació del muntatge.
Sol·liciteu-la!
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En Gira

El Follet Valent a la ciutat

2010-2011

de Clara Ripoll, Rosa Noguer i Núria Juanet (Adaptació Manel Cortés)
Adaptació teatral de la cantata “El Follet Valent”
El protagonista d’aquesta
història és un follet de
bosc molt eixerit
que apareix sobtadament en un
parc d’una ciutat,
on coneixerà diferents insectes
que hi viuen, però
es trobarà que els
nens i nenes han
estat substituïts per
un munt de brutícia degut
a una maleïda aranya.
Finalment el follet descobrirà quin mal té aquest
animal de potes llargues i peludes i aconseguirà
formar amb els animals del parc una colla unida
d’amics i amigues: La Colla del Follet Valent!

Intèrprets
Cris Vidal, Toni Figuera,
Anna Capacés, Lluna Pindado
Direcció
Lluís Juanet
Durada
55 minuts
Públic
Familiar (a partir de 2 anys)
Escolar (Educació Infantil)
Format
Teatre a la italiana
Escenari mínim de 6x5
Interior

En Gira

Dora: La Filla del Sol

2010-2011

de Carmen Fernández Villalba
Text reconegut amb el Premi de Literatura Infantil i Juvenil SGAE 2003
Dora, una nena mulata, i el
seu avi, Curro Yerbabuena, viuen precàriament rellogats a la
casa de la Vídua
sense Cor, qui els
espia amb el seu
lloro Rigoletto.
Però el gran neguit de Dora és
que un company
de classe, en Charli,
i la seva ombra, li fan la
vida impossible a causa del
seu color de pell. Dora aconseguirà prendre
control a la seva pròpia vida, vencent les
ombres que l’amenacen i recuperant l’amistat
amb el seu amic Charli.
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Intèrprets
Noemí Bokesa, Anna Casas,
Bernat Cot, Eduard Fisas,
Assumpció Ortet,
Ireneu Tranis
Direcció
Lluís Juanet i Anna Casas
Durada
65 minuts
Públic
Familiar (a partir de 7 anys)
Escolar (Primària)
Format
Teatre a la italiana
Escenari mínim de 10x8
Interior
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En Gira

Papanotes

2010-2011

de Keco Pujol
Espectacle presentat als Festivals de Peralada, Tàrrega i Música Internacional de Cambrils
El món musical de les
Papanotes està amenaçat… per les mateixes Papanotes! La
convivència entre
les set notes musicals és insuportable; totes van a
la seva i això posa
en perill el món
musical. El cap de
les Papanotes, en PapaDó, alerta a les seves
companyes del problema que
suposa aquesta situació. Tot d’una, s’inicia una
ventada que se les emporta a un nou món, gris i
misteriós. La necessitat de sobreviure les ajudarà a aprendre, de nou, a treballar en equip.

Intèrprets
Enric López, Roser Colillas,
Jordi González, Lluna Pindado,
Albert Estengre/Xavier Flores,
Noemí Bokesa, Ramon Balasch
Direcció
Lluís Juanet
Durada
60 minuts
Públic
Familiar (a partir de 4 anys)
Escolar (Educació Infantil i Primària: C.I.)
Format
Teatre a la italiana
Escenari mínim de 10x8
Interior

En Gira

La Clau Somiada

2010-2011

de Benjamí Conesa

Espectacle estrenat al Teatre del Cel del Tibidabo
L’Eric, un nen de 12 anys, està
gaudint d’un fabulós dia
d’excursió a la muntanya junt amb la seva
mascota: un peluix
de nom “Ximpa”.
De sobte es troba
el Druida Caçasomriures, que
etziba un encanteri
a l’Eric, que farà que
quan dormi en comptes de tenir somnis fantàstics, tingui malsons... L’Eric
no sap què fer, i amb l’ajut del Ximpa apareix el
Doctor Cargol, que li recepta La Clau Somiada, per tal que pugui obrir La Porta dels Somnis i així desfer l’encanteri... Ho aconseguirà?
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Intèrprets
Cris Vidal/Noemí Bokesa
Jaume Gómez/Bernat Cot
Toni Figuera/Albert Estengre
Direcció
Benjamí Conesa
Durada
55 minuts
Públic
Familiar (a partir de 3 anys)
Escolar (Ed. Infantil i Primària: C.I.)
Format
Teatre a la italiana
Escenari mínim de 6x4
Exterior i interior
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Gestió integral
de programacions teatrals
per a famílies i escoles
Producció d’espectacles familiars
Organització d’esdeveniments
culturals i oci familiar
Comunicació cultural
Assessorament artístic i creatiu
a empreses
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Projecte “Viu el Teatre”: programació familiar al
Poliorama. Temporada 2010-2011. 7a edició.
Projecte “Inauguracions Canada House” per
tot Espanya. Creativitat i diversió aplicada a
l’empresa.
Projecte “Ens trobem a Peralada”. Trobada per
a professionals del sector cultural. Juliol 2010.
2a edició.

Projecte “Cantem”. Espectacle a mida amb
3.000 infants a escena.
Projecte “Club Viu el Teatre”. Comunicació
i promoció d’oci cultural a través de xarxes
socials i butlletí mensual.
Projecte “Aniversari Alcampo”. Festa i diversió
per a tota la família.
Projecte “Nadals Ikea”. Creació i muntatge de
la innovadora casa del Pare Noel.
Projecte “Teatre del Cel del Tibidabo”. Inauguració i programació familiar. Temporades
d’estiu.
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Propera Estrena:
“La Tortuga
Boteruda”
de Dani Coma
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DISSENY GRÀFIC WWW.NATALIAGUIMERA.COM
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www.unicsproduccions.com
Unics Produccions Passatge Toledo,6 - 08014 (Barcelona)
Tel. +34 93 432 43 69 - Fax. 34 93 432 43 65
info@unicsproduccions.com
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