SOMIACAIXES
un espectacle de la

companyia de teatre Anna Roca

L’ESPECTACLE

S

omiacaixes és un espectacle de contes que combina
narració, acció i molta imaginació.

Aquest espectacle està format per diferents històries que tracten
els mals costums, la gelosia entre germans, les falses aparences,
l’esforç, feminisme, ecologia…. Tot un seguit de temes que moltes
vegades no saben com tractar.
De mà d’un recurs tant adient per motivar als infants com és el
conte ens endinsarem en el món de les emocions i sentiments. El
conte és l’excusa que ens obre les portes a tot un món màgic
però alhora real, ja que a partir del conte els nostres infants es
poden posar a la pell dels protagonistes però sense oblidar que a
través dels protagonistes moltes vegades ens poden parlar de
quines són les seves preocupacions i sentiments.

Els contes de SomiaCaixes
+ En Nicolau - tractament de la gelosia entre germans
+ En Miquelet de les mans brutes - la importància dels hàbits
+ L'aventura de la goteta d'aigua - el cicle de l'aigua
+ Les tres porquetes - feminisme
+ L'Anna té por de la foscor -gestió de la por
+ Les dents i els ratolinets - la innocència
+ El Nas que fuig - la importància dels hàbits
+ En Bo i en Let - sostenibilitat

LA COMPANYIA

L

a Companyia de teatre Anna Roca comença a Olot, l’any
1996. Des d'aleshores dedicarà gran part de la seva vida al
públic infantil i familiar.
El primer espectacle, Contes de l’Anna, malgrat la seva
senzillesa ja va sorprendre molt gratament al públic i va ser un
gran èxit del moment. Així que va començar amb contes i va anar
seguint amb propostes cada vegada més teatralitzades: Contes
al terrat, Can Pere Petit, Quan Jo era Petita, Contencinc, Les
sabates noves de l'emperador, La granja més petita del
món... L'any 2010, la companyia produeix Captius basat en
contes d'en Joan Barril i sota la direcció de Josep Maria Miró. Un
espectacle per a públic adult amb un important gir de registre
artístic de l'Anna. L’any 2015, la companyia torna a fer un gir
recuperant una idea guardada en un calaix durant molt temps:
versionar Momo de Michael Ende. Aquest espectacle va ser rebut
amb un gran èxit de crítica i de públic, arribant a guanyar els
Premis de la Crítica 2016 al millor espectacle de teatre
familiar i sent candidata als Premis MAX 2015 i 2016.
Tres anys després El Secret de la Nanna torna a convertir-se en
un altre gran repte creant un espectacle específicament per a ferse al carrer. Bé, concretament dins la caixa d'un camió. Un
espectacle petit però intens que explora nous llenguatges i
permet a la companyia, per primera vegada, sortir a actuar fora
de Catalunya i de l'estat espanyol. La nova producció, estrenada
el juliol de 2020, és Valentina Quàntica. Serà la primera vegada
que l'Anna no actuarà en un dels seus espectacles i, a més, el
dirigirà. Un espectacle que té la ciència, l'empoderament femení i
l'emergència climàtica com a grans eixos.

FITXA TÈCNICA
Espectacle apte per a representar-se en sala o exterior
Espai recomanat: 5mx5m (adaptable)
Durada aproximada: 40 minuts
Temps de muntatge: 1 hora
Temps de desmuntatge: 1 hora
Especialment recomanat per a programacions de Festes Majors,
esdeveneniments o programacions de cicles, etc.
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