BALLAR AMB ELS NÚVOLS
[ de Vanina Starkoff ]
Un conte que ens parla de multiculturalitat, tolerància i
convivència a partir del somni d'una nena que vol ballar
amb els núvols.
Es tracta d'un text molt senzill i poètic que ens transporta
a un món màgic a través de l'evocació d'un paisatge humà,
càlid i alegre.
Faig una representació de manera fidedigna d'aquest conte.
Afegint-hi, però, detalls, propostes i matisos que fan que
cadascuna d'aquestes representacions sigui única i màgica.
Jugo amb elements plàstics i visuals que reforcen el
missatge de l'obra. Cuido la posada en escena i el ritme de
l'espectacle, aconseguint així que el públic quedi immers
en la història.
Es tracta d'un espectacle especialment pensat per a gaudir
en família: els més petits es sorprenen pel moviment i les
cançons que marquen el tempo de la representació, mentre
que els grans segueixen atentament el fil per veure cap a on
els conduirà tot aquest joc d'elements.
Després de l'espectacle s'ofereix un taller on cada infant
escriu i/o dibuixa un somni que seguidament penjam a un
cordill mitjançant unes pinces. La companyia aporta de tot
aquest material.
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Em dic Gemma Moll. Vaig néixer i visc a
Menorca. Tenc 37 anys.
Vaig estudiar teatre musical a Barcelona i
després vaig continuar el meu aprenentatge en
arts escèniques a l'escola d'art dramàtic de
Menorca i també a l'escola superior de les
Illes Balears.

Fa 5 anys vaig ser mare i com a tal, em vaig obsessionar en voler ser la
mare perfecte. Això em va dur a descobrir el fascinant món de la
literatura infantil perquè, és clar, jo només li oferiria al meu fill
els millors contes, els més educatius, els més... Ja fa temps que vaig
deixar d'obsessionar-me per aquestes coses, però el meu amor cap els
contes no ha fet més que créixer.
Finalment em vaig decidir a utilitzar les eines apreses durant els
anys d'estudis teatrals i fusionar així les meves dues passions: teatre
i contes... Escenificaria històries, històries màgiques, escenificaria
les històries que viuen als contes!

Durada: 35 min. d'espectacle + 15/20 del taller "Dibuixa el teu somni"
Posada en escena que s'adapta a qualsevol tipus d'espai.
Activitat especialment pensada per al foment de la lectura.
En català.
També hi ha disponible una versió de 15 minuts i se'n poden fer fins a 6
representacions seguides.
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gemmamoll@yahoo.es

