Contes a l’inrevés:
La llegenda de Santa Jordina i altres
relats.

En aquesta sessió de
contes, Mandarina explica
a nenes i nens la llegenda
de Sant Jordi i perquè el
dia 23 d'abril és el dia de
la rosa i del llibre.
I com que les llegendes,
llegendes són, i poden
tenir moltes versions, la
sessió de contes inclourà
també històries
alternatives a la
tradicional, com el conte
“La fantàstica llegenda de
la princesa Santa Jordina”
de Joana Bruna, on
l'heroïna és una princesa i
els dragons no són tan
dolents.
I no passa res perquè hi
hagi dracs bons, princeses
valentes o cavallers
diferents!!!

Un espectacle per a públic familiar,
barreja de contes i màgia còmica, que farà
gaudir de valent al públic assistent i
ajudarà a trencar estereotips de gènere a
la mainada.
Es donarà especial importància al significat de la
rosa i del llibre, jugant de manera divertida amb
aquests elements i canviant els rols de l'antiga
tradició, regalant roses als nens i llibres a les
nenes. Tot això amanit amb gags molt divertits
de màgia còmica, creant així alternatives a la
tradició de que els homes reben llibres i les dones
roses, ja que per a ella, la rosa significa l'amor, i
el llibre la saviesa… i totes i tots necessitem
fomentar ambdues coses al nostre interior!
I tot això amb l'ajuda del seu petit drac,
anomenat Ramon.
Sessió a càrrec de Laura Muñoz, la pallassa Mandarina, una
dona molt reconeguda i multi premiada dins del món del
clown.
FITXA TÈCNICA:
Espai: Adaptable
Públic: Nenes entre 4 i 9 anys, i els seus pares.
Il·luminació: Llum general
Durada de la sessió: 50 minuts aproximadament.

Condicions tècniques: Un encarregat/ada de la sessió i de l’espai.

Un/a responsable tècnic per a temes d'equip de so, sala, camerino,
etc., amb qui puguem contactar abans de la sessió.
En el cas d’espais grans o exteriors, equip de so amb micro sense fils
tipus madonna.

