PIRATES DE SECÀ
Espectacle d’animació
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SINOPSIS
Cinc pirates, dels que ja gairebé no es troben, corsaris de terra endins, que et faran
pencar de valent. Carregar sacs al vaixell, aprendre el crit pirata, mantejar als que s’han
begut el rom, i, sobre tot, et faran ballar totes las danses amb la seva música si no vols
que et tirin per la borda.

I si després de tot això, encara us queden forces, participar en una batalla de confetti.
Esteu preparats per totes aquestes emocions? Creieu que podreu convertir-vos en pirates
como nosaltres? Si és així, no dubteu en pujar com a grumets del nostre espectacle.

El nostre vaixell té una gran capacitat de càrrega i diversió.

FITXA ARTÍSTICA
TÍTOL: Pirates de secà
GÈNERE: Animació musical infantil
LLENGUA DE L’ESPECTACLE: Català o castellà
DURADA: 60 minuts
DIRECCIÓ: Xip Xap
COMPOSICIÓ MÚSIQUES I LLETRES CANÇONS: Ruben Satorra, Robert Riu, Geppeto
Mateu, Jordi Granell i Sonia Ardanuy
DISSENY I CONFECCIÓ DE VESTUARI: Xip Xap
INTÈRPRETS: Jordi Granell (animador), David Vall (bateria), José Ramon Ibaceta (baix),
Santi de Pablo (guitarra) i Xavi Morell (violí).
PRODUCCIÓ: Xip Xap S.L.

FITXA TÈCNICA

•

Escenari de 8 x 6 m

•

Presa de llum a peu d’escenari de 4000 w a 220 v

•

Descàrrega directa a l’escenari amb la furgoneta

•

Vestidor per a 5 persones amb lavabo i aigua corrent

Temps de muntatge: 1,5 hores
Temps de desmuntatge: 1 hora

PRESENTACIÓ DE LA COMPANYIA XIP XAP
Xip Xap neix com a Companyia l’any 1983 a la ciutat de Lleida. El nostre treball sempre
ha estat dirigit per a tots els públics, posant una especial atenció als infants.
L’activitat fonamental a estat l’animació musical, el teatre de carrer, els pallassos i els
titelles, fent espectacles on hi participen des de 2 a 25 actors.
Sota aquests paràmetres hem dirigit, produït, elaborat, coordinat i interpretat més de 50
espectacles. Una altre punt a destacar és l’enregistrament de tres discos compactes:
Danses i Mudances, l’any 1998, i Que peti la plaça!, l’any 2003` i “Sabata pirata, l’any
2008.
Més de 9500 actuacions arreu de Catalunya, l’estat espanyol i Europa.

-

Placa al Mèrit cultural Ciutat de Lleida. Any 2009

-

Premi ARV en la categoria de teatre familiar 2009. Amb l’espectacle EL CONTE
DE LA LLETERA

-

Premi del público en el 2º Festival de títeres de los Yebenes en la calle, amb
l’espectacle ELS MÚSICS DE BREMEN. Any 2015

-

Premi Drac d’Or al millor espectacle de carrer. 28ª Fira de titelles de Lleida, amb
l’espectacle TRANSHUMÀNCIA. Any 2017
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