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SPAGUETTI PUNKY

El grup Spaguetti va nèixer l’any 1998. El motor constant dels nostres espectacles són els
nins i nines. Amb mirada sempre lúdica, vestim les actuacions amb música en directe, jocs,
cançons, danses, personatges estrambòtics i molta animació. Com a grup d’animació infantil
cercam en tot moment és una participació total dels infants, fent que aquests siguin els
protagonistes actius de la història. La imaginació és la font dels espectacles, que tenen
presents valors com defensa de la natura, la llengua catalana i l’educació pe
per a la tolerància
vers la diversitat.
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L’espectacle que presentam és SPAGUETTI PUNKY, un espectacle pensat per totes les
edats. Són jocs participatius per a tota la família, amb versions pròpies molt marxoses de
cançons de LA MOVIDA dels anys 80. Les versions són tant fantàstiques com Bienvenidos de
Miguel Rios, Viaje con nosotros de l’orquesta mondragón, Bailando de Alaska, Salta
de Tequila, Sufre mamón d’Hombres G, Quiero un camión de Loquillo, Me duele la
cara de ser tan guapo, No controles, A quien le importa d’Alaska…
Seran versions que farem en català i la tornada es mantendrà en castellà, alguna d’elles.

Spaguetti Punky està format per en Guillem Sansó, en Robin Alba, en Josep Lluís Gallardo,

en Dani Domínguez i en Tià Adrover, que ens acompanyen fent de xanquers, circulant amb
monocicle, malabars i fent begenades mil amb els nins.

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPAI REQUERIT
L’espectacle és adient per a fer-se a exteriors i també interiors. Es pot desenvolupar en la
majoria d’espais culturals de Mallorca i per a qualsevol públic. La franja d’edat que
aconsellam és a partir de 2 anys fins a 100 anys.
El públic es situarà davant de l’escenari.

NECESSITATS TÈCNIQUES
Espai escènic Cadafal mínim 6 m boca x 4 m fons i 0,5 m d’altura amb una
presa de corrent 220v.
Temps
Una hora i mitja
muntatge
Camerins
o Si
espai adient
So
L´aportarà la companyia.
Il·luminació

De l’espai

Desmuntatge Trenta minuts
Durada

60 minuts

Personal
tècnic

El necessari per a mostrar-nos les instal.lacions.
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