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INFORMACIÓ DE GIRA
DURADA		

aproximadament 1h 20 min

IDIOMA		 diàlegs		
			cançons		

català
anglès, francès, alemany, hebreu

EN GIRA 		

8 persones: 5 intèrprets, 1 tècnic de llums, 1 tècnic de so, 1 persona de producció.

ESPAI 		
			
			

Escenari mínim de 8x6. Caixa fosca. Terra de fusta sense linòlium i sense
inclinació. Per a característiques diferents, consultar a la companyia,
possibilitat de solucions alternatives.

ESTRENA 		

Setembre de 2011 (Fira Internacional de Teatre de Tàrrega, Lleida)

Divinas Produccions
PRODUÏT PER
			Amb la col·laboració d’ ICEC, INAEM, Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

CONTACTE
DISTRIBUCIÓ
Agombola Serveis Culturals 			
			
Alba Espinasa Galitó		
alba@agombola.com (+34) 669 951 287
							
CAP TÈCNIC
Pere Albiñana			
pere@sclat.com
(+34) 627 422 946

ALGUNES ACTUACIONS
Festival Internacional de Teatre de Puebla (Mèxic), al Festival Internacional de Teatre de Vitoria
Gastéiz, Fira de Teatre de Manacor, Fira Internacional de Teatre de Tàrrega, temporades al Teatre
Capitol i la Sala Muntaner (Barcelona), temporada al Teatro del Mercado (Saragossa), temporada
al Teatre Rialto (València), temporada al Teatro Quintero (Sevilla), Teatro Juan Bravo (Segòvia),
Teatro Bretón (Logronyo).

INTÈRPRETS
DIVINAS
soprano		
		mezzo		
		contralto

Carla Móra
Irene Ruiz
Marta Móra / alt. Susana Torregrosa

EL DUET
clarinet
Juli Aymí / Cesc Miralta
		piano		Federico Mazzanti
				(susceptibles de canvi segons disponibilitat)
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ENCHANTÉ!
divertit, burlesc i al mateix temps,

emotiu i profund...

Un cabaret explosif!

PREMIS I MENCIONS
Premi UNNIM 2012 al Millor Espectacle Teatral

“Per ser un espectacle molt compacte, amb sensibilitat, sentit de l’humor, un ritme
excel·lent i unes interpretacions cohesionades, enèrgiques i entregades amb un nivell
musical molt alt. Molt bona direcció, vestuari i espai escènic”.

Inclòs en el Programa PLATEA 2014 del Ministeri de Cultura i Recomanat per la Red de Teatros
y Auditorios de España.
LA PREMSA DIU

“Commou i entreté gràcies a l’enorme talent de les seves tres protagonistes, el desplegament
interpretatiu de les quals a tots els nivells [...] frega la perfecció, regnant per sobre la senzilla
posada en escena”.

Antonio José Navarro - Guía del Ocio (Barcelona)

“Mai s’ha vist tanta qualitat amb tan pocs mitjans. La gent surt admirada de la feina
ben feta, que són dos oficis difícils en aquests temps que corren. Primer la feina i després
treballar bé”.
Joan Barril - El Periódico (Barcelona)

“Una espècie de crònica sentimental d’Europa a través de les seves cançons, al mateix
temps que un homenatge a un gènere artístic que [...] ha deixat molta petjada en la nostra
memòria col·lectiva. Un el veu, el gaudeix i, com és previsible, es queda encantat”.
Nel Diago - La Turia (València)

“Sobre l’escenari tres artistes que ballen de meravella, canten encara millor i inclús toquen
la concertina i l’ukelele. Les acompanyen dos músics impressionants. [...] Èxit rotund,
incontestable i absolutament merescut. Chapeau”.
Joaquín Melquizo - El Heraldo de Aragón (Zaragoza)

“Divinas exposen tot un recital de virtuosisme vocal [...], el públic va gaudir d’un gran
espectacle, amb [...] una contundent ovació al final”.
Esperanza Jiménez - El Club Express (Sevilla)
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MATERIALS DE DESCÀRREGA
Clip promocional

Fitxa tècnica

Dossier de l'espectacle

CD de l’espectacle

Programa de mà

Fotos del muntatge

Click aquí

Click aquí

Click aquí

Click aquí

Click aquí

Click aquí

Vídeo sencer
Click aquí

alba@agombola.com | (+34) 669 951 287

www.divinas.cat

