LE S KE LLY’S INFLUE NCE R S
AL S C ARRE R S

Acció teatral itinerant 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, parlaran amb el públic de temes
com la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, de feminisme,
dels drets de les dones i de violència de gènere, entre d’altres temes.

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
Disseny de cartelleria: Santi Gonzalez Sanz
Fotografía: Francisco Almendros Picazo

FIT X A TÈCNIC A

ESPAI ESCÈNIC: Mercats, ﬁres i altres esdeveniments de carrer
SO: Equip de so a càrrec de la companyia.
IL· LUMINACIÓ: Llum general

TEMPS DE MUNTATGE: 60 minuts.
TEMPS DE DESMUNTATGE: 30 minuts.
DURADA DE L’ESPECTACLE: 60 minuts.
IMPORTANT: Camerino o similar, aigua mineral, responsable
de sala i pàrquing.

ESCENOGRAFIA I ATREZZO DE LA COMPANYIA:
Carro amb rodes
Equip de so portàtil amb micros.

PÚBLIC: Familiar.
Llengua: Català i castellà.
Disponibilitat: Tot l’any.
Les Kelly’s poden adaptar el seu guió al contex de cada esdeveniment.

