SOM DE
C O L O R S!
Una sessió de contes infantils sobre diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere.
A l’escola tots tenen una mare i un pare, però... Clara té dues mares!
Joan no vol ser de color blau... té una meitat plena de colors…!
Diuen que un príncep ha de casar-se amb una princesa... però aquest príncep descobreix
l’amor en un altre príncep i junts seran rei i rei.

Tenim dos formats:
Narradora sola.
Narradora + il.lustrador: Mentre la narradora explica les llegendes i rondalles, un il·lustrador anirà
convertint-los en quadres originals que donaràn vida als personatges de cadascuna de les històries.

Fitxa tècnica:
Espai: adaptable, mínim 3x2 m.
So: En espais molt grans caldrà equip de so amb entrada per a micro inalàmbric. En espais
mitjans la companyia porta el seu equip de 350w i microfonia. En espais petits no cal.
Il.luminació: Llum general.
Muntatge: 30 minuts / Desmuntatge: 10 minuts
Durada: 50-60 minuts
Important: Camerino o similar, aigua mineral, responsable de sala i pàrquing.

C O N T E S A M B VA L O R S

Un raig de sol il·lumina, desperta, fa somriure i somiar... Amb els contes
passa el mateix!
Per això us propossem aquestes sessions divertides i originals.
La Sol Galatro, actriu i narradora oral, des de fa 19 anys, col·labora en la
creació i programació d’espectacles de sensibilització per a diverses entitats com Lapsus Espectacles, Fundació La Caixa, Mans Unides, Institut de
Drets Humans de Catalunya, Fundació La Roda, etc...
Amb “Un Raig de Sol contes” volem continuar amb aquesta tasca: oferint
contes per passar-s’ho la mar de bé, però també per pensar...!
Les sessions es presenten en diferents formats: narradora sola, narradora +
il·lustrador o narrador a + músic, i són sempre participatives.
Les necessitats tècniques són molt senzilles, per tant ens adaptem a gairebé qualsevol espai. Si l’espai és gran, necessitarem escenari i microfonia,
però si es petit, no cal!
Cada sessió té una durada d’entre 50 i 60 minuts, i es pot fer en català o
castellà.
El públic ideal és el d’infants d’entre 4 i 10 anys o bé tota la família.
A continuació us presentem unes quantes propostes temàtiques que porten anys viatjant per tota Catalunya.
Si hi ha una temàtica que us interessaria tractar, també fem sessions a
mida.

Hi havia una vegada...!

