L’AVENTURA D’AVORRIR-SE

La Rita és una nena que tot i tenir moltes joguines, sempre
s’avorreix i no sap jugar sola. Però un dia a casa de l’àvia, amb un
simple aneguet de goma comença una aventura que la portarà a
viatjar amb la imaginació al món dels colors, descobrint personatges
sorprenents...
I ara sempre vol anar a casa l’avia per avorrir-se una estoneta!
Aquest espectacle pretén motivar la creativitat dels nens i les nenes
així com reflexionar sobre la gestió del temps i la quantitat de
joguines i regals que tenen a casa.

Fitxa artística:
Espectacle de creació de la companyia L’Estaquirot teatre
Titellaires i actors: Núria Benedicto, Olga Jiménez i Albert Albà
Disseny escenografia i titelles: Alfred Casas
Construcció: Cia L’Estaquirot, Alfred Casas, Pedro Jiménez, Rosa Maria Coca
Música original: Ferran Martínez
Disseny de llums: Oriol Ibañez
Direcció: Guillem Albà
Espai escènic: 8 x 5 metres
Durada: 50 minuts.
Temps de muntatge: 2 hores, 30 minuts, (desmuntatge: 1hora)
Potencia elèctrica: 16 ampers 220 V
Tot el material tècnic el porta la companyia, només es necessita un endoll a
cada costat de l’escenari

Aprofitament didàctic:
Us proposem una petita guia per treballar aquest espectacle.
Es tracta d’una referència que podeu adaptar segons el vostre treball, i
d’acord amb el nivell de cada grup de nens i nenes.
Aquest espectacle l’hem pensat principalment per als grups d’educació
infantil i cicle inicial.
Parlar dels personatges que han sortit i fer preguntes de comprensió.
Parlar de la Rita... perquè s’avorria?
Què ha passat a casa de l’avia?
Recordar el viatge que ha fet la Rita fins a trobar l’aneguet.
Parlar de l’escenografia: els elements inflables, els llums, els colors, les
ombres.
Escoltar les cançons de l’espectacle

Parlar de l’avorriment.
T’avorreixes? Què fas quan estàs avorrit?
Enumerar les joguines que tenim a casa.
Quines joguines t’agraden més i perquè?
Diferències entre jugar sol o fer-ho acompanyat.
Mires molt la televisió?
Quantes i quines activitats extraescolars fan els nens de la classe?

Es pot aprofitar per parlar dels colors:
Jugar amb els colors primaris, barrejar colors i fer-ne de nous.
Fer un dibuix.
Relacionar colors amb les coses que et suggereixen, estats d’ànim,
situacions, personatges .
Per què hi ha colors que ens agraden més que altres?
Observar els pintors que utilitzen molt color (Miró, Paul Klee, Mondrian...)

Fer que els nens expliquin el conte.
Inventar un conte entre en grup .
Jugar a fer ombres amb una llanterna, amb elements que tinguem a classe,
amb el cos, amb siluetes retallades....
Ombres opaques i translúcides, papers de seda, de cel·lofana, plàstics
transparents ...
Inventar petites històries amb els elements que hem trobat.

Entrar a la web de la companyia per veure coses d’aquest espectacle: fotos,
cançons... Mirar els altres espectacles de la companyia i comentar si n’hem
vist algun.
Mirar el videoclip de com es va construir l’espectacle.

