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Histèries Uterines
Un espectacle d’humor i sensibilització a favor de la
igualtat de gènere a on la veu i la música es fusionen en una
experiència irrepetible.

Proposta escènica creada fa quinze anys i que compta amb més de 500
representacions a Catalunya, País Valencià i Balears.
La narració oral i l'acompanyament musical es barregen i complementen,
creant una atmosfera màgica i encisadora. A banda d’això la complicitat entre
ambdós components de la companyia, que fa més de quinze anys que treballen
plegats, es posa de manifest en improvisacions constants, interacció amb el
públic i, sobre tot, molt d'humor.
A banda d’això, entre història i història, el músic interpreta peces musicals que
tenen molt a veure amb el missatge de fons.
L'espectacle consta de dues parts:
La primera, més emotiva i de sensibilització, amb històries adaptades de Jorge
Bucay, Marina Colasanti i Shil Silverstein, combinades amb cortines musicals tan
emotives i conegudes com l'Adagio de Barbier, sense anar més lluny.
La segona, més esbojarrada i humorística, compta amb una bateria de
narracions adaptades pel propi Xavi Demelo, escriptor (nou llibres
publicats), i acaba provocant les rialles deis assistents.

A CÀRREC DE:
XAVI DEMELO, narració
MARCELO ARNAL, piano
ANDRÉS BASTIANI, guitarra
(depenent de la disponibilitat dels músics)
Sessió per a públic adult.
Aprox. 1 h 15min de durada.
lnclou equip de so i piano elèctric.
Espectacle adaptable a tot tipus d'espais.
Millor tarima que escenari molt alt, és busca la proximitat i intimitat amb
el públic.
Llum tènue de públic si pot ser.
Si és possible, camerino o lloc per canviar-nos i dues ampolles d'aigüa.
També convindria disposar de plaça de pàrquing o lloc proper per facilitar
la descàrrega del material.
Muntatge: 30min.
Desmuntatge: 15min.
La companyia arribarà 1 hora abans.
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