
                                                 
                                      EL SOL I EL GIRA-SOL

“Hi havia una vegada una família de Gira-sols que vivien feliços en un bell prat,
gran i assolellat. Tots els gira-sols eren encantadors: alegres, juganers i sempre
amables. Tots tots... menys un.
Hi havia un gira-sol seriós que no reia mai, no xarrava amb ningú i que sempre 
estava pensant en les seues coses.”

Així comença aquest entranyable conte que tracta sobre el dret a ser diferent.

Una imaginativa història plena de fantasia realitzada amb la màgica tècnica del
TEATRE NEGRE, que conta la història del Sol i el Gira-sol, dos *inconformes 
personatges, que finalment i gràcies a la solidaritat i complicitat d'uns ocellets 
molt revoltosos aconsegueixen complir els seus somnis.

- Un espectacle dissenyat per a realitzar en sala i amb Cambra Negra.

- Edat recomanada de 3 a 7 anys en campanya escolar, i per a tots els públics 
en campanya familiar.

- Versions disponibles en castellà i en valencià.

- Vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=yxkuhyxjetq

- Web de l'espectacle: https://lacarretateatro.com/espectaculo/el-sol-y-el-
girasol-disponible-en-castella-i-valencia/

Espectacle estrenat el 26 de Febrer de 2016 en FETEN, Gijón.

En 2016, 2017, 2018 i 2019 en Gira Nacional amb l'Institut Valencià de Cultura 
de la Generalitat Valenciana. 
En 2016 i 2017 en Gira Nacional amb el INAEM, Ministeri de Cultura i Esport. 



Ficha técnica:

ESCENARI ITALIANA / ALEMANYA:
Cambra negra

MESURES MÍNIMES DEL TEATRE:
7 mts. d'ample
5 mts. de fons
3,5 mts. d'alt

SO:
P.a. adequada a l'espai
Reproductor cd 
2 micròfon sense fil lavalier (diadema)
Monitors
1.000 wts

IL·LUMINACIÓ:
Presa de corrent 230 Volts 3000 Wts
6 PCs 1000
Llum negra (l'aporta la Companyia).

PERSONAL:
- 2 persones de càrrega i descàrrega.
- 1 Tècnic Electricista
- 1 Tècnic de So.
- 1 Maquinista.

Fitxa Artística:

Guió i adaptació: Francisco Guirado

Música original: Jorge Gavaldá

Disseny i realització de titelles i atrezzo: Manoli Montalvo Coronado

Tècnic de so i il·luminació: Paco Guirado

Interpretes: Susi Legidos, Manoli Montalvo i Alejandro Pérez

Direcciò: Manoli Montalvo Coronado

Producció: La Carreta Teatre


