
DOSSIER DE L’ESPECTACLE  

Presenta: 



Un Espectacle Familiar, divertit i ple de cançons, ball i energia, construït amb diferents peces 
dels Musicals més premiats; ANNIE, KISS ME KATE, SOMRIURES I LLÀGRIMES, SINGING IN 
THE RAIN, SPAMALOT, MATILDA, MARY POPPINS…



Una companyia de Teatre Musical es prepara per representar el seu nou espectacle. ELS 
TÈCNICS NO ARRIBEN A TEMPS per fer el muntatge i el regidor ha de buscar UNA 
SOLUCIÓ!! Unes nenes que juguen al carrer estan disposades a ajudar. 

La Directora i l’equip artístic queden sorpresos per aquesta nova incorporació. Les nenes a 
mesura que avança l’espectacle RECLAMEN el seu dret a …. ACTUAR!! S’HAN TORNAT BOGES?

 


L’espectacle 



Fitxa 
artística 

Característiques

•  Espectacle de Teatre musical

•  Per públic familiar

•  Durada 65 minuts


 


Requeriments tècnics

•  Boca: 8 metres

•  Fons: 6 metres

•  Alçada: 4 metres

•  Muntatge: 4 hores

•  Desmuntatge: 2 hores


Equip 
artístic 

Direcció: Anna Alborch

Dramatúrgia: Ramón Fernández

Direcció Musical: M.Luz Pérez, Jordi 
Bello

Coregrafia: Marta Blanchart

Vestuari: Isolda Codina

Disseny Il·lumicació: Dani Gener

Producció: KiddyMusics

Dossier Pedagògic: Ramón Fernández

 


Intèrprets:

Roger Cabot, Marc Giró, Eli 
Paulet, Laura Yvars. 

Nenes: Claudia Barnils, 
Andrea Fernández, Noa Lara, 
Laura Mártinez, Jana 
Martínez, Alba Martínez, Lila 
Puig, Clara Vidal.

Músics: 

MLuz Pérez, Jaume Yelo i 
Diego Hervalejo.




La FACTORIA, dins el Projecte KiddyMusics, és l’àmbit de Creació i Producció des d’on es fan propostes de qualitat i 
innovadores amb l’objectiu de facilitar la relació entre creadors/es, intèrprets, estudiants i espectadors/es.

 

Les produccions de la FACTORIA KiddyMusics van orientades a dos perfils de públic; el Familiar i l’Escolar. En la 
producció de cada espectacle intervé un equip de professionals del món de les arts escèniques, la música, la gestió i 
l’ensenyament que uneixen les seves experiències amb l’objectiu de promoure la sensibilitat i l’educació artística.



Experiència

Des de l’any 2004 hem estrenat més de 17 espectacles de producció pròpia i hem desenvolupat importants projectes 
culturals per institucions públiques i privades. A la pàgina http://www.kiddymusics.com/espectacles trobaràs tota la 
informació dels nostres espectacles.



Promoció

Una de les característiques dels espectacles produïts per la FACTORIA KiddyMusics orientats a públic Familiar és la 
participació dins del repartiment d’intèrprets Professionals juntament amb alumnes avançats de les nostres escoles 
conservant la qualitat i la professionalitat de l’espectacle i a la vegada oferint una gran oportunitat als nous talents 
del món de l’escena.

 

Aquest per tant, és un altre dels àmbits de treball de la FACTORIA, la promoció mitjançant el suport a joves o grups 
amb talent o dificultats econòmiques atorgant beques, cedint materials i espais i organitzant-los esdeveniments.

 

Projectes Socials

La FACTORIA KiddyMusics també crea o participa a Projectes Socials per donar suport a la inclusió i/o a la 
multiculturalitat amb activitats on es posi de manifest les arts escèniques i la música com a projecte humanitari.



 

 


La FACTORIA KM 
	



FACTORIA KiddyMusics

 

 

C/Roger de Flor, 291

08025 Barcelona

Telf: 932 077 489

 

www.kiddymusics.com

 

comunica@kiddymusics.com

 

 


Contacte 
	



Video: https://vimeo.com/214139520	


