le s ke lly’s influe nce r s
puge n a l’e sce nari

Espectacle teatral de sala sobre els drets de les dones, en clau
d’humor.

Qui ha dit que les persones grans no poden evolucionar i estar al
dia del que passa en el món i de les noves tecnologies?

Les Kelly’s influencers són dues senyores grans, que han treballat
tota la vida netejant i han vist moltes injustícies i drets de les
dones vulnerats.

S’han informat de tot i volen explicar a les noves generacions com eren
les coses abans, com són ara i com podrien ser si continuem en el camí
de la lluita per la igualtat.

D’una manera lúdica i divertida, crearan diversos vídeos al millor estil
youtuber per a tractar temes com la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes, feminisme, els drets de les dones i violència de gènere
-entre d’altres temes- i sempre amb la participació i complicitat del
públic assistent.

Clica aquí i mira el tràiler de l’espectacle!

pe r què le s ke llys?
Kelly’s influencers neix del desig de parlar sobre els drets de
les dones - que és una cosa molt seriosa- en clau d’humor.

Aquestes dues senyores combinen la seva experiència de vida
amb les noves tecnologies, el resultat de les quals és un còctel de
comèdia que conjumina a diverses generacions alhora: des de la
joventut digital fins a la maduresa totalment analògica.

Descobreixen que ara mateix, ser influencer dona accés a un
gran públic virtual i fa possible abordar molts temes. Llavors,
per què no fer-ho sobre una cosa tan necessària com la igualtat d’oportunitats, l’assetjament a les dones, els micromasclismes i la violència de gènere?

equip humà
Idea original i guió: Cia. Cocorocó
Actrius: Elvira Galo i Sol Galatro
Direcció i producció artistica: Cia. Cocorocó
Producció tècnica: Jose Bailon
Disseny de cartelleria: Santi Gonzalez Sanz
Fotografía: Francisco Almendros Picazo

fit x a tècnic a

ESPAI ESCÈNIC: Escenari interior o exterior amb fons i escala,
mínim 4x4m.
SO: Equip de so amb entrada per a dos micros i PC.
IL· LUMINACIÓ: Focus d’escenari (mínim 4).
La companyia compta amb operador tècnic de so i llums.

TEMPS DE MUNTATGE: 90 minuts.
TEMPS DE DESMUNTATGE: 45 minuts.
DURADA DE L’ESPECTACLE: 70 minuts.
IMPORTANT: Camerino o similar, aigua mineral, responsable
de sala i pàrquing.

ESCENOGRAFIA I ATREZZO DE LA COMPANYIA:
Carro de 1,20x80x40cm.
2 penja-robes dempeus.

PÚBLIC: Familiar.
Llengua: Català i castellà.
Disponibilitat: Tot l’any.

