


Introduccíó

Euphoria és la història d’Arlet i la de totes les dones que tenen un somni. 
Lluita, elegància, força i constància.

Un espectacle que combina dansa, teatre, circ i màgia. Una història pode-
rosa protagonitzada per vuit noies, entre els nou  i els setze  anys.

“Listen to your heart. This thing you’ve lost it’s inside you. 
Breathing. Beating.”

Euphoria és un espectacle. 
Aquesta és la història d’Arlet. És la història de totes les dones que tenen 
un somni. Des de que som nenes fins que ens enfrontem als monstres que 
apareixen als malsons. Una història de com ens enfrontem als reptes de 

l’adolescència. La història de la lluita per aconseguir els nostres somnis.



L’espectacle

Euphoria és un espectacle de dansa que també combina acrobàcia, circ, teatre i màgia.

Euphoria explica la història d’Arlet, una nena de nou anys que té un somni: fer màgia. 

“El cor mai para de bategar, com el somnis. Em dic Arlet i vull fer màgia” 

Arlet és una nena feliç que juga, somia i imagina. Una dia rep una mala notícia, la seva millor amiga ha 
de marxar. A partir d’aquí i, començant el seu camí cap a l’adolescència, descobrim la tempesta emo-
cional d’una noia que veu com el seu somni, que tenia de petita, es difumina. L’Euphoria, aquesta veu 

interior que tots tenim dins, apareix per ajudar-la a enfrontar-se al seu pitjor monstre, la por. 
Un monstre que, a la vegada, fa les preguntes precises en el moment més oportú: “-qui ets tu?-”.

Aquesta història de la cerca de la identitat i la persecusió dels somnis l’expliquem a través del llenguat-
ge universal de la dansa. L’espectacle el protagonitzen vuit noies entre els nou i els setze anys, les edats 

per les que transita l’Arlet. Elles també són adolescents que lluiten per aconseguir el seu somni.
L’espectacle és apte per a tots els públics. 

Sinopsi
“Arlet és una nena que té un somni: fer màgia. És una nena feliç

que estima, que somriu i que, a vegades, té por. Tot es transforma
quan rep una mala notícia: la seva millor amiga ha de marxar.

Des d’aquest moment tot és confús, no troba respostes i se
sent sola. On és l’Euphoria quan més la necessita? Qui és aquest

monstre ? “



Es tracta d’una coproducció entre Sàndal Produccions i Fòrum Li-
cano Dance Company. Les ballarines, que s’estan formant a Fòrum 
Licano des de ben petites, dediquen moltes hores als entrenaments 
d’aquestes disciplines. Són noies que decideixen prescindir de caps 

de setmana lliures per anar construÏnt el seu somni. Per aquest 
motiu, Sàndal Produccions vol acompanyar les ballarines en la seva 

primera experiència professional, fent-les partíceps de tot el pro-
cés i enfrontant-les amb els reptes que poden sorgir. Trobem un 

paral·lelisme entre la història que volem explicar amb Euphoria i 
l’etapa que estan vivint les ballarines d’aquest projecte. Valors com 
l’esforç, la constància, la superació personal i la valentia són pilars 

bàsics d’aquest espectacle.

Per donar un segell de qualitat artístic incorporem a Marc-Antoine 
Picard com a assessor de l’espectacle. És director d’escena interna-

cional i ha estat actor a l’espectacle KA del Circ du Soleil Las Vegas. 
Des de la seva perspectiva treballem l’espectacle amb una visió 

renovada del com tenim concebuts, en aquest país, les produccions 
de circ contemporani.

Innocència
Passió

Fragilitat
Poder
Força

Valentia
Ambició
Esforç

Constància
Triomf



Valors i temes

Euphoria és un espectacle que tracta temes universals que afecten, sobretot, a la prea- dolescència i 
l’adolescència.

Durant el procés de creació de l’espectacle les mateixes ballarines ens van proposar les temàtiques i 
valors que més les commouen:

· L’autoestima
· L’ús de les tecnologies
· La gestió de les emocions
· La comunicació
· La pèrdua de la innocència

L’argument es centra en el recorregut de l’Arlet, una nena de 9 anys que, a mesura que creix i fins 
arribar als 16 anys, s’enfronta amb tots aquests reptes. Què passa quan no compartim els valors de la 
societat que ens envolta? Com gestionar les crítiques i com ens afecten quan som adolescents? Com 
ens afecta una pèrdua d’algú estimat?

Aquesta història està protagonitzada per vuit noies entre els nou i els setze anys. Això fa que aquest dis-
curs arribi a l’espectador de forma impactant tan a nivell emocional com tècnic.
 
 *Disponible el dossier pedagògic per funcions escolars . aina@sandalproduccions.com



Equip

Fòrum Licano és un estudi de dansa situat a Lliçà de Vall 
que, a més d’oferir la formació clàssica en les diferents disci-
plines de la dansa, aporta un valor afegit als seus alumnes 
avançats i crea la companyia Fòrum Licano Dance Company. 
Les ballarines que actualment integren aquesta compan-
yia treballen a un nivell de rendiment professional, fent 
una mitjana de deu hores setmanals de classes i assajos.

Sàndal Produccions és una productora que es crea al gener de 
2017 amb seu a Manresa. Actualment gestiona diversos pro-
jectes teatrals a Barcelona i Girona, tan de creació pròpia com 
espectacles d’altres companyies. Compta amb un equip de més 
de quaranta col·laboradors especialistes en diverses disciplines: 
directors d’escena, dramaturgs, actors, ballarins, tècnics, espe-
cialistes en animació 3d, entrenadors de cavalls, enginyers, etc.



Notes de direcció

El projecte Euphoria és una celebrció a l’entusiasme, l’alegria, la 
força de la juventut d’avio. Com a assessor artístic és un honor 

crear un espectacle únic amb el suport principal de la creativitat 
de les adolescents més talentoses de Catalunya. L’acrobàcia i la 

dansa són una llengua universal amb la qual explicarem la història 
d’aquesta generació en la qual tinc tota la confiança que faran, del 

demà, un món més amable i, sobretot, més conscient.

Marc-Antoine Picard
Assessor artístic

Al llarg dels anys, hem volgut oferir a les noies que ara formen 
part d’aquest projecte, no tan sols les eines  necessàries per a 
desenvolupar una carrera artística sòlida sinó valors que les 
motivin a ser bones professionals però, sobretot, adultes amb 
somnis, perseverants, emprenedores, capaces d’expressar i 
d’aportar. Tenim una tasca difícil: tornar a fer-los creure que, 
amb dedicació, tot és possible. Euphoria és només el principi. 
Desitgem que representi una nova era d’artistes fortes, prepa-
rades, conscients i amb ganes de fer les coses ben fetes. Eupho-
ria representa canvi. Canvi positiu, transparència i lluita.

Núria Serra i Marina Serra
Coreògrafes



Coreografia
Núria Serra i Marina Serra

Direcció
Aina Gomis

Assessorament artístic
Marc-Antoine Picard

Disseny il·luminació
Tània Gumbau

Producció
Josep Sucarrats

Ballarines
Violeta, Olivia, Smila, Ana, Elsa, Gemma, Arianna, Lau-

ra, Mara, Carla, Maddalina, Paula G, Paula A, Emma, 
Mina

Compositora BSO
Sananda i Peer Music

Carpa
Dàlia Dome

Enginyeria
DB Ingenieros

Animacions 3D
Sílvia Quera

Comunicació
Clara Cebrián

Fitxa artística



Euphoria
format carpa

Euphoria té lloc dins la Dàlia. És una Carpa Geodèsica amb una estructura metàl·lica i una lona tècni-
ca de color crema que la recobreix. L’interior de la carpa consta d’un terra tècnic i una graderia de 360 

graus, a tres nivells. L’aforament és de 180 espectadors.

Característiques i requisists tècnics.

Les dimensions ideals per a la instal·lació de la Dàlia són 20mx20m.
L’espectacle,a més de la Dàlia, inclou 3 carpes adicionals, que serveixen de backstage.

La Dàlia està pensada per a ser instal·lada en exteriors o interiors amb alçada mínima de 10m.

La Dàlia inclou tot l’equip de llum que consisteix en: 12 par leds i 6 spots. 
També inclou l’equip de so consistent en 4 altaveus. 

La potència elèctrica necessària és estàndard 220/230V.

Equip tècnic: Cúpula Dàlia - Dàlia Dome Arquitectura Geodésica, Àrea cúbica  | Grades -  DB Ingenie-
ros, Solteba, M.Martínez | Terra tècnic - Innovaparquet Maresme | Disseny 3D - Sílvia Quera | Foto-

grafia - Photo Maiden | Escenografia - Wit Puppets Bcn | Vestuari - Elàstics Rubí | Aeris AMSPEC Inc., 
Flying Gear, Camp Base C17, Barrabes | Informe riscos laborals - Cbvsi Safety and Work | Empresa de 

prevenció aliè- Geseme | Fotografia espectacle : Maria Alzamora.



Euphoria
format teatre sala

Presentem l’adaptació a teatre de sala de l’espectacle Euphoria. 
L’espectacle s’ha adaptat a nivell d’estructura dramàtica i espai per a poder exhibir en sales amb dimensions 

estàndars.

Depenent de les dimensions de l’escenari contemplem l’opció d’incorporar:

 · Instal·lació del terra tècnic de l’espectacle
 · Instal·lació de les grades de l’espectacle  (180 localitats)

 
La mida mínima de l’escenari haurà de ser de 8m de fons i 8m de boca d’escenari.

*Consultar amb producció

*És necessari realitzar una visita tècnica a l’espai per adaptar tots els elements tècnics de 
l’espectacle.

Durada espectacle: 50 minuts
Recomanat a partir dels 5 anys



Imatges de l’espectacle

www.euphoriaespectacle.com



Contacte
Aina Gomis

produccio@euphoriaespectacle.com
+ 34 698823257

Josep Sucarrats
produccio@euphoriaespectacle.com

+ 34 696414530

www.euphoriaespectacle.com

 @euphoria.espectacle

WWW.SANDALPRODUCCIONS.COM


