Adaptació teatral de Joan Sors del conte
amb el mateix títol d’Ilan Brenman

Il·lustració Ionit Zilberman

Dades de la companyía

EL REPLÀ PRODUCCIONS S.L.
Apartat de Correus 113
08160 Montmeló (BARCELONA)
Yolanda Nieto Álvarez
iolanda@elrepla.com
www.elrepla.com
93 572 20 36 / 689 409 905

Companyia

El Replà Produccions és una empresa, creada al 2008, dedicada a la creació
i producció de teatre per a tots els públics. EL REPLÀ va néixer amb la voluntat de dur a terme un teatre de text de qualitat donant especial importància a una parta musical de qualitat i apostant perquè les seves produccions tinguin el mateix format de les del teatre d’adult. Els treballs de EL
REPLÀ tenen l’objectiu d’atraure tant al nen com al pares per així crear un
pont de diàleg al finalitzar.

Sinopsis

La reina del mirall s’assabenta de que existeix un llibre, amagat al país de
les princeses, on hi ha escrits tots els secrets de les princeses més famoses
del món. La Reina del Mirall necessita trobar aquest llibre urgentment i fer
saber al món que les princeses no són perfectes, que també tenen defectes.
Aquesta serà la seva venjança: del disgust es tornaran lletges, molt lletges i
ella, per fi, serà la més bella del món.
Per una d’aquelles casualitats de la vida, que tan sols ocorren en els contes,
apareix un Príncep Blau buscant el camí que porta fins al país de les princeses. Hi ha d’anar per a casar-se amb la seva enamorada Blancaneu. La Reina
del Mirall farà un tracte amb ell: Ella el conduirà al país de les princeses i ell
a canvi trobarà el llibre i li entregarà. A partir d’aquest punt comença una esbojarrada aventura on al final queda demostrat que la perfecció no existeix
i ni falta que fa.

Necessitats tècniques

Mides òptimes

Equipament tècnic necessari

Ample d’escenari
7 metres

Il·luminació
1 barra electrificada frontal
1 barra electrificada interior escenari
10 PC 1.000W
10 Viseres per a PC
2 PAR 64 (1)
Dímer 6 canals controlat per DMX
Potència de llum 15.000W
Potència de llum màxima 30.000W

Fons d’escenari
6 metres
Alçada de boca
4 metres
Requeriments tècnics
Temps de muntatge
3 hores
Temps de desmuntatge
1 hora

So
Taula de so amb 6 canals mono
i 2 canals estèreo
Una PA adequada a les mides del teatre
Monitoratge a escenari
1 reproductor de CD

Imatges de l’espectacle

