La
Bruixa

Blava

Un espectacle de:

Glòria Arrufat

La Bruixa Blava
Sinopsis
Diu la llegenda que Escòcia es va formar gràcies a la Bruixa Blava i les seves germanes. Van fer
les muntanyes i els llacs, i per viure segles i segles es banyaven en un pou secret de l’eterna
joventut. Però van arribar el humans i cada cop quedaba menys aigua. Només va sobreviure la
Cailleach, la Bruixa Blava, que trista i ressentida amb els humans va perpetuar l’hivern i el fred.
Bride, una jove molt astuta ens tornarà el Sol, les flors i la primavera.

Per a tots els públics
Durada de l'espectacle: 45’
Espectacle de text
Aforament recomanat 100-150
persones

Qui sóc?
Glòria Arrufat, es forma en la tècnica teatral Jacques LeCoq
a Estudis de Teatre. Des d’aleshores viatja buscant el seu
lloc i troba, a Galícia, un niu on crear i inspirar-se: descobreix
el món dels contes i els titelles.
Treballa a Escòcia amb la Cia. The Puppet Lab, on treballa
amb un espectacle de teatre d’ombres per bona part del
país. Crea la seva pròpia Companyia de titelles i contes: Plum
Teatre junt amb Lídia Clua . Treballen amb titelles, tant per a
públic familiar com adult. Han creat els espectacles Un altre
Sant Jordi (07-10) i Roxane y Cyrano, records d’una
absència. Paral·lelament, el 2006 entra a la Cia. Herta
Frankel, al Tibidabo on s’especialitza en manipulació de marionetes de fil.
El 2011 funda ZiPit Company, el seu primer espectacle Monstres que es va estrenar el març
del 2012, ha estat a Israel, França, Mèxic i arreu d’Espanya i Catalunya. Jai, el mariner és el
segon projecte de la companyia, un espectacle de marionetes de fil que es va crear a França, en
el marc del Festival Ville en Fête de Rochefort i es va estrenar a la Mostra Int. titelles de Mollet
el 2015.
Col·labora en la creació i manipulació dels espectacles Patufet i Greta, la rateta que
escombrava l’escaleta de la Cia. La Puntual.
També treballa fent titelles per altres companyies com ara Taaroa Teatre, Farrés Brothers, Alma
i la mar de contes, Productora Gerra 210, etc.

Escena

Espectacle de petit format de sala
Espai amb cambra negra
Dimensió escenari: 2m x 2m
Tarima: 80 cm d’alçada

Fitxa artística
Direcció i Dramatúrgia
Glòria Arrufat i Lídia Clua
Titellaire
Glòria Arrufat
Disseny i construcció titelles
Glòria Arrufat
Escenografia
Glòria Arrufat
Música
Shooglenifty
Llum i so
Ivo Garcia

Rider
Muntatge: 2 h
Desmuntatge: 40 minuts

So
Sistema de PA adaptat a l’espai
1 monitor a l'escenari
Taula de so al fons de l'escenari o la possibilitat de connectar la nostra taula de so des de
l'escenari a l'equip de la sala.
La companyia: porta 1 micros inhalàmbrics de diadema
Un ordinador portàtil des d'on es llancen llums i so

Llums
Requeriments:
2 directes 220v a l'escenari
Connexió dmx a l'escenari
La companyia porta:
ordinador propi
conversor DMX a USB

La companyia porta les seves pròpies llums. Si pot ser es demanarà algun focus puntual per
reforçar la il·luminació.
Important: tant l'audio com les llums les controlem des d'un ordinador des de l'escenari, per
tant ens cal senyal DMX i senyal Canon o RCA.

