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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 lavoluntat de dur a terme un teatre de text 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 a l’infant o
adolescent com al pares, per així crear un pont de diàleg al finalitzar.

@elrepla

Sinopsis

L’Adriana és lleugera com una ploma. L’encanta volar per l’habitació brunzint com si fos una avioneta. Està segura que serà la millor pilot del món.
La Martina sempre puja els esglaons de tres en tres per arribar de seguida
a l’habitació i tocar el violí. Somia ser una gran violinista.
La Ximena és silenciosa i es passa tot el dia entre llibres. Li agrada
escriure contes i va a tot arreu amb la seva llibreta. Vol ser una gran
escriptora.
L’Adriana, la Ximena i la Martina tenen grans somnis. El Sr. Sivolspots
està construint ales per tal que puguin assolir-los. Però la banda del
senyor Nohoaconseguirasmai (el Sr. Reflexos, el Sr. Senyor-eta, la Sra.
Bellesa Perfora i el Sr. Desigualtat) els han omplert les butxaques de
pedres perquè no puguin volar.
Elles són tres, però podrien ser-ne deu, o cent, o una,
o totes les nenes del planeta.
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