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Dissabte 7 de novembre de 2020

Espectacle

Espectacle familiar: "Txema, the postman", de Txema. FUNCIÓ
SUSPESA

Ja ha arribat el carter! I té correspondència per entregar. Diuen que és l’únic carter
que ha repartit cartes en més de vint països dels cinc continents. Ha entregat paquets
a la Reina d’Anglaterra, al Papa i a un president de la Casa Blanca.

Viatja sol, tot i que sempre l’acompanyen la seva gorra, la seva cartera i un
mocador. Distribueix tot el que té destinatari. Però avui, en finalitzar la jornada,
s’adona que té un paquet sense adreça ni remitent. No sap per a qui és. Què hauria
de fer? Decideix obrir-lo i descobrir què conté aquest paquet. Hi ha diferents
objectes que li presenten situacions inexplicables. No podia sospitar què li podria
passar amb aquest paquet sense propietari. Mai no ho podria haver imaginat. Però al
final trobarà el destinatari.

Un espectacle que barreja mim, clown i, per descomptat, màgia.

Idea original

Txema

Direcció i interpretació

Txema Muñoz

Codirecció

Mario Andrés Gómez

JAM

Mai Rojas

Assessoria d’efectes màgics

Mag Moustache

Jonathan Barragan

Banda sonora original

Tomás Peire

Lucas Peire
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Escenografia

Placton escena

StageLab

Niconicot

Edats recomanades

A partir de 6 anys

Durada aprox.

55 min

CRÍTIQUES

“Els espectacles de màgia sovint inclouen bastant d’humor, però en aquest cas
també hi ha detalls estètics deliciosos i tota la representació és mitjançant mímica i
la combinació és fantàstica.”

Eduardo de Vicente (El Periódico)

Horari | 18:00

Preu | general, 6 €; compra anticipada, 5 €; famílies nombroses o monoparentals
amb acreditació, 4 €. Els infants menors de 2 anys també hauran d'adquirir entrada

Destinataris | Infància i públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Espectacles familiars
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