
 Animalia 
I N C

Nova producció



Us volem presentar l'espectacle Animalia Incorporation.

 

Els animals tornen a la ciutat.
 

Els humans hem deixat d'ocupar els espais públics massivament. La ciutat

descontaminada comença a transformar-se. I l'aparició de la fauna  és aquí. Els

animals han recuperat el seu espai.Fins ara, els humans hem sigut incapaços de

respectar-los i els hem foragitat de l'ecosistema.

Presentem l'espectacle de carrer que convida a la convivència. 

Proposem INCorporar als animals, de nou, a les nostres vides.

Es tracta de redescobrir-los, relacionar-nos amb ells i d'aprendre a respectar-los,

d'una forma divertida i didàctica.

Animalia Inc. és una crítica social de com els humans hem apartat les altres

especies animals del nostre entorn.

 

Una proposta que combina biodiversitat, natura i diversió. 

 

 

+ Un projecte solidari que recolza les activitats 

de la protectora de cavalls ADE de Fonollosa.
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OPCIONS: 
 

A ) Animalia, Inc. - ShowCase 
Espectacle de 15 min en un espai d'exhibició; interior o exterior -Max,

un peculiar i excèntric biòleg, ens explica la seva feina, acompanyat

dels seu equip animal. Saps en què consisteix la seva feina? Proposa

reflexionar sobre la convivència amb els animals a la vegada que

explica el funcionament dels titelles d'una forma divertida i lúdica.

 

B ) Instal.lació teatral i participativa
Activitat teatral i participativa que es desenvolupa en diferents

espais del poble o ciutat. L'objectiu de la proposta és redescobrir els

animals i aprendre a respectar-los. Els participants, ajudats de la

Guia Animalia, descobriran com es comporten, com son i la seva

història! *Pot realitzar-se en espai delimitat *Adaptable 

 

 

NECESSITATS TÈCNIQUES
· Espectacle adaptable a qualsevol superfície/espai

· Interior o exterior

· Espai habilitat per al muntatge dels titelles

· Espai per estacionament furgoneta

 
 



La Guia Animalia
Com funciona?

 
Instal.lació teatral i participativa.

Es pot participar individualment o en grups reduïts.

Apte per a públic familiar.

 

Com ho organitzem?

 

1. L'organització o els cuidadors (actors de la cia) donen als participants la

Guia Animalia. 

2. Durant 3 hores, els participants poden buscar els animals que estaran situats

en diferents espais del poble o ciutat. Prèviament, pactem els espais amb

l'organització.

3. Un cop localitzats els animals, els participants podran interactuar amb ells.

. Per a verificar la troballa, el cuidador segellarà la casella de la Guia

Animalia.

4. Cada animal dedicarà uns quants minuts a cada participant. Amb l'ajuda dels

cuidadors podreu descobrir els secrets dels nostres personatges!

 

Important! Podeu documentar l'exploració fent fotografies i videos i compartint-

les a la xarxa oficial : @animalia_inc (Instagram)

 

 

El funcionament és adaptable a les necessitats de l'esdeveniment.
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Totes les opcions són recomanades per a tots els públics
Totes les opcions es poden adaptar a les mesures de seguretat
protocolàries pel Covid19
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A més a més...
 

campament animalia,inc.
Campament amb cabanes per a instal.lar en superfícies de fins a 150m quadrats. 
Un espai únic per a reconnectar amb la natura, els animals (titelles!) i els boscos.
Activitats: tallers de titelles i manipulació, jocs de construcció amb fustes i espai lúdic on poder respirar i escoltar
els sons de la natura. 
És també el Camp Base de l'equip Animàlia. Podreu explorar com és el dia a dia de l'equip de biòlegs i cuidadors!

 

 

 


