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L ’ ESPECTACLE
Sabeu quin es el propòsit de La

Màquina de la Transformació
de La Banda Forània?

Convertir l’Home en Burro!

Sí, sí. Entre peces musicals i amb
la participació del públic present
intentaran fer realitat aquest
misteri de la transformació. ...ho
aconseguiran?

Espectacle músico-teatral itinerant de 60 minuts de durada i adreçat a tots els públics
Música mediterrània, balcànica, circense presentada amb humor i coreografies

Cinc músics i un clown acompanyanen la màquina de la transformació

POSADA en ESCENA
Format

Itinerant · Carrer · Cercavila però
de distància ben curta.
Ideal en un sol carrer o plaça
(Rambla, passeig, parc, centre
peatonal).

Durada

60 minuts. Amb possibilitat de més
d’una actuació per jornada.

Idea, creació i direcció:

EQUIP ARTÍSTIC
Forani Teatre

Intèrprets: Emilio Cabello
- clarinet|Arnau Colom
- trastos, clown|Carles Lore
nte - tuba|Pep
Orellana - trombó de var
es|Enric Rovira - banjo i
composicions|Isaac San
juan - bombo i plat
Composició musical: Enr
ic Rovira
Producció: Forani Teatre

TRAJECTÒRIA
Aquest espectacle ha estat estrenat el 2013 a FETEN (Fira Europea d’Arts Escèniques de
teatre per a nens i nenes) de Gijón. I presentat a: VallesClown de Casteller del Vallès,
Fira de la Música al Carrer de Vilaseca, Festival de Titelles de Gavà, Festival del Circ
Cric i Festival d’Arts del Carrer de Salamanca, entre d’altres.
La Banda Forània neix en el marc de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus. Del
2009 al 2011, participa com a fanfàrria musical per la seva energia i força amb temes
propis. El 2013 estrena la proposta com a espectacle musico-teatral itinerant.
La Banda Forània és el sisè espectacle de la manufactura Forani Teatre nascuda el
2006.

LINKA AMB NOSALTRES!
Tràiler:

http://youtu.be/zNQZYDGtu6w
Música:

https://soundcloud.com/foraniteatre
*Les peces musicals originals són
descarregables.
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Contacta’ns!

Disseny Albert Rovira

