P R E S E N T A:

Espectacle de petit format
Animació

20è aniversari de la Convenció dels Drets del Infants
Donat que en el 2009 es celebren els 20 anys de la Convenció dels Drets del Infants(1989) .
Companyia Capicua es decideix a fer un espectacle d’animació dirigit a públic escolar i familiar per tal
d’apropar els més petits els seus drets i deures. Per fer-los saber que tot i que no tenen vot de ben segur
tenen veu i drets.
Amb aquest espectacle més enllà de divertir i entretenir volem servir de recurs per a poder
difondre els drets més rellevants continguts en la Convenció del Drets del infants. Volem ajudar a
promoure el progrés social i a elevar el nivell de vida dintre d'un concepte més ampli de llibertat per a
Tots els infants sense cap mena de distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió
política i de qualsevol altra índole, d'origen nacional o social, de posició econòmica, naixement o de

qualsevol altra condició,
Considerant que l' infant, per la seva manca de maduresa física i mental, necessita una protecció i
cura especials i considerant que la humanitat ha d' atorgar a l' infant el millor que li pugui donar, volem a
través d’un espectacle lúdic basat en la música, la dansa i el joc dansat donar a conèixer i ajudar a
entendre millor alguns dels drets i deures que tots el infants tenen.
Un recorregut per danses i cançons tradicionals catalanes i d’altres arrels. Una
passejada per jocs participatius que ens serviran per escenificar alguns d’aquests drets.

ESPECTACLE:
•

Espectacle adreçat a infants d’infantil i primària (3 a 12 anys).

•

50 min. de diversió i educació en valors.

•

Format d’animació amb cançons i danses tradicionals i de
producció pròpia. Cada cançó, joc o dansa proposa treballar un
dret/deure en concret.

•

Activitat que permet una gran participació.

OBJECTIUS:
•

Donar a conèixer els Drets dels Infants a petits i grans de forma divertida i entretinguda.

•

Comunicar que és bo i important que tots, petits i grans, coneguem i ens comprometem
a avançar en la consecució dels Drets dels Infants.

•

Provocar la conversa i reflexió entre tots.

•

Fomentar la relació entre els infants de diferents edats.
•

Potenciar la identitat pròpia, el respecte i la integració.

•

Estimular la participació col·lectiva.

QUI SOM:
Companyia Capicua és una companyia de teatre-circ que neix el 2008. Es caracteritza per fer
animacions iespectacles de petit format que s’adapten a gairebé a tots els espais. Espectacles que
acosten la música i un tast de circ per a tota la família.
El Joan Trilla és una d’aquelles persones que neix músic i que no ha parat de formar-se amb

mestres de cant i guitarra fins que ell mateix se n’ha fet un. Després de molts anys de treballar amb
els més joves i aprendre les seves inquietuds i motivacions s’ha atrevit a parlar-los des de l’escenari.
La Silvia Dotti és el motor de Capicua amb 10 anys d’experiència d’educació en el lleure amb
infants i joves. Llicenciada en Art Dramàtic Institut del Teatre de BCN (2004-2008), havent passat
per l’escola de Circ Rogelio Rivel i el Conservatori Municipal de Música de BCN, es disposa a fer els
espectacles de collita pròpia.

FITXA ARTÍSTICA

Gènere:Animació
Formació: Dos actors/músics
Intèrprets:
·Joan Trilla(guitarra, percussió i veus),
·Silvia Dotti (veu)
Idea original: Cia. Capicua
Música: 100% en directe.

FITXA TÈCNICA:
Escenari: 3x3 m
Espai: interior o exterior, sense cadires ni butaques

Requeriments tècnics: Corrent a peu d’escenari
Muntatge/ Desmuntatge: 1h/ 40 min.

CONTACTE:

cia.capicua@gmail.com
669602714

