La Filomena va al riu

“Espectacle per nens/es de 0 a 3 anys”
“Espectacle amb música de Mozart ”
“Espectacle poètic, visual i tendre”

La Filomena és un espectacle concebut per a nens/es de 0-3 anys, per això
la seva durada és de 30 min aproximadament. La seva senzillesa argumental
fa que l'infant visqui i es faci seva la relació que la Mercè, titellaire té amb la
protagonista, la ovella Filomena.
Una relació, tendre, amorosa, en molts moments materna en el sentit
d'acompanyament, de cura, d'estimació i d'ús de la raó.
A l'hora tot això va acompanyat d'una part visual molt important que va
sorprenent al nen/a i juga amb la imaginació i el món simbòlic.
El tracte especial que rep la Filomena és especial i exclusiu on indiquem que
cadascú és especial i únic. Volem incidir en aquest tema per la bona comprensió
ja de molt petits de la diversitat entre les persones llançant el missatge on
tots som diferents, especials i iguals a l'hora.
La música escollida és de Mozart. Segons l'estudi realitzat per Toni Gimènez
"¿Has alMozart do? La melodia sabia y terapéutica de Mozart"
Els temes en concret que hem escollit per l'ocasió ens transmeten i desperten
la força, l'optimisme, la tendresa, calidesa, seguretat en un mateix, esperança,
obertura a l'exterior, crear des dels dos hemisferis del cervell a l'hora.
Des de Pengim-Penjam creiem que haver triat aquests temes és un valor
afegit a l'espectacle i com tot art impacta en la nostra persona sense adonarnos.
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Sinopsi de l'espectacle
La Filomena és una ovelleta que vol anar al riu a banyar-se. Es lleva quan surt el sol amb una
mica de mandra i cap a la muntanya va tot saltant. Sorpresa tindrà amb les papallones i les flors
que fins el riu la portaran.
Amb aquest espectacle petits i grans podran gaudir de la fantàstica música de Mozart juntament
amb la part visual del viatge que farà la nostra protagonista, la Filomena.
La Mercè, la titellaire, tindrà una relació tendre i molt carinyosa amb la Filomena. Una ovella
especial i única; com tots i cacascú de nosaltres. Aquest és un dels missatges que volem transmetre
als més petits, per tal d'obrir-nos a la diversitat. L'amor i l'exclusivitat en aquesta edat són essencials
per el seu creixement.

Currículum de l’espectacle
La Filomena va al riu ha estat programat en centres cívics, biblioteques, escoles bressol... a destacar
els Festivals:
-Setmana de la Lactància Abrera (Barcelona)-setembre-18
- Festival Fitkam a Montmelò- (Barcelona)- maig-18
- Mostra Internacinal de titelles de de Mollet-MITMO- (Barcelona)- abril-18
- Festival de titelles del Poble Espanyol a Barcelona TOT Festival- març 18
-Setmana de la Lactància Gelida (Barcelona)-17
- 2ª Mostra de titelles de St. Cugat (Barcelona)- nov-17
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Fitxa artística
Titellaire: Mercè Alemany
Direcció: Pengim-Penjam Cia.
Construcció: Josep M. Serrat i Mercè Alemany
Producció: Pengim-Penjam cia.
Fotografía: Jaume Serrat

--------------------------

Fitxa tècnica
Edat recomanable: Titelles per a nens/es (0-3 anys)
Espai escènic òptim: 6x6 interior. Adaptable a espais més petits i a l'exterior.
Durada: 30 min.
Temps de muntatge: 2h int. - 1h. ext.
Temps de desmuntatge: 1h int. - 45’ ext.
Corrent i potència: 220 V (exterior) i 8 KW (interior) a 380 V (adaptable a potències inferiors)

Carrer de la Pineda, 39 - Torreblanca II
08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel. 629 93 69 90
titelles@pengim-penjam.com

www.pengim-penjam.com
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