Sabor

Sabor

En aquest espectacle itinerant, uns personatges
apareixen espontàniament a la teva ciutat per
conduir al públic en un recorregut ple d’energia,
bogeria i vitalitat. Creen un diàleg a través del
ritme amb l’espectador on el contagi és explosiu
i imminent. Animació de carrer on la percussió, la
dansa i la improvisació són elements fonamentals
per atraure a tothom en aquesta experiència
col·lectiva.
Sabor és viu i únic a cada actuació!
VEURE VÍDEO

f i t x a t è c n i c a.
Tots els públics | Sense text | 60 min
10 - 12 intèrprets | Carrer | Itinerant
RECORREGUT
•
Regidor de l’organització que ens
acompanyi durant tot el recorregut
de l’actuació
•
Aigües al finalitzar l’actuació
•
Distància màxima de recorregut durant
l’actuació: 400m aproximadament.
VESTUARIS
•
Capacitat per a 10 - 12 persones
•
Ampli per tal de poder-hi realitzar exercicis d’escalfament
•
Amb cadires i miralls
•
WC i dutxes (en cas de realitzar més d’una funció)
•
Aigües per la companyia
•
El més a prop possible de l’espai d’actuació
•
Pàrquing per als vehicles de la companyia prop de
vestuari
FUNCIONS
•
Màxim de passis per dia: 3
•
Temps mínim de temps entre passis: 2h / Màxim: 5h

n o s a l t r e s.
“Sentimos o tambor, tocamos com o coraçaô”
Sound de Secà és una companyia de percussió de la Segarra
amb 10 anys de trajectòria. En les nostres creacions, fusionem
la composició musical pròpia amb el moviment, el cant i la
interpretació.
Els espectacles que ofereixen es combinen visualment i
coreogràficament a través de les melodies que flueixen i marquen
l’estil propi que els caracteritza. La varietat musical està centrada
en ritmes afrollatins interpretats amb instruments de percussió;
puntualment també trobem en els seus espectacles la presència
d’instruments melòdics com l’ukulele i l’acordió.
Som una companyia polifacètica amb l’afany de reinventar-se
constantment afegint nous elements a la percussió. A banda dels
seus espectacles de carrer, tant estàtics com itinerants, tenen la
capacitat de crear-ne de nous per adaptar-se a diferents exigències,
creant caracteritzacions especials i formats personalitzats.
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