ADEU BIENVENIDA
BIENVENIDA
ADIEU

un espectacle
de

MIMAIA-teatro
A partir de 6 ans

-PREMI FETEN 2013 ESPECTACLE REVELACIÓ
-PREMI DRAC D’OR MILLOR DRAMATÚRGIA FIRA
DE TITELLES DE LLEIDA 2014
-PREMI DEL JURAT DE NENS AL MILLOR
ESPECTACLE FESTITÍTERES 2013
-PREMI MILLOR ESPECTACLE
“TITEREMURCIA”

SINOPSIS

Tots els diumenges, la taula de la Bienvenida s’omple
de mariners i pescadors que van a gaudir de les
millors sardines del port.
Una gran taula sense estovalles i amb olor de peix,
una taula on es permet escriure com si fos un gran
llibre obert...
De la mar a la taula, de la taula a la mar... la vida
passa en un cicle continu com el peix que es mossega
la cua.
Adéu Bienvenida ens parla dels cicles de la vida, de
la necessitat que s’acabin les coses perquè en tornin
a començar de noves.

LA COMPANYIA

MIMAIA:
Paraula que es fa servir al sud d’Espanya quan es
juga a fet i amagar per dir el lloc on et pots
salvar.
Mimaia és el refugi on, d’una manera poètica i
propera, intentem expressar la nostra manera de
veure el món a través del teatre d’objectes
i titelles.
Jugar amb la realitat, donar vida a lo material
i transformar l’ús dels objectes quotidians és
part de la feina que Mimaia desenvolupa
desde l’any 2008, actualment a Barcelona

Dora Cantero
Nascuda ni fa poc ni fa massa
entre ametllers i llimoners.
Criada a una família de peixos
‘del Mar Menor.
De nom Dora, per l’àvia
Adoración. Llicenciada en
Direcció escènica per la Esad de
Múrcia i formada com titellaire
després de 10 anys de
treball, vida i viatges amb
Perifèria teatre.
La curiositat per l’art dels
titelles la va fer perdre per Japó,
l’Índia o Mèxic i a tornar a trobar-se
en França, Suïssa, Burkina Faso i
Barcelona, on es va trobar
amb la Mina Trapp.
Manipula, escriu, dirigeix i
interpreta:
(premi a la millor interpretació en
la Fira de titelles de Lleida i
Millor espectacle de titelles Feten
el 2010 per “Guyi Guyi”, amb
Perifèria teatre;
Premi espectacle revelació Feten
2013, millor espectacle Festitíteres
2013 i Millor Dramatúrgia a la Fira
de Titelles 2014 per
“Adéu Benvinguda”)
També canta sota la dutxa, xiula per
el carrer i és una experta en
amanides russes.
Nòmada practicant amb períodes
irregulars d’assentaments al mar
mediterrani, actualment més o menys
per Barcelona.

Mina Trapp
El vent de les muntanyes suïsses
la va empènyer xiulant un dia
per veure com sonava el
mediterrani. Per culpa de Mary
Poppins, es va fer mestra. Per Pippi
Langstrumpf, pèl-roja. Per Giora
Feidman, música. Per Pepe Otal,
titellaire.
Pateix una malaltia crònica que
la porta a tocar tot instrument
que l’elevi una mica més del sòl.
De tant anar per l’aire, toca la
flauta i el clarinet. De caminarper els camins, la guitarra i el
violí. De tanta nostàlgia, l’acordió
i per mantenir la tradició familiar, el contrabaix.
Li van ensenyar el camí, Pepe Otal,
Ana Subirana, Pep Gómez, Stephen
Motram, Vladimir Zakarov, Peter
Wasinchsky, els Germans Forman
i Neville Tranter i va caminar en
companyies com  Salapín, Karromato i Efímer.
A la seva faceta com a titellaire,
escenògrafa i música (“Adéu
Benvinguda “, Premi espectacle
revelació FETEN 2013, millor
espectacle Festitíteres 2013 i
Millor Dramatúrgia a la Fira de
Titelles 2014) s’afegeix la de
curtmetratgista d’animació de
titelles (“Guirilandia” Premi
festival de Titelles de Praga i
“A zero”) Va agafar el punt al
refresc de Gingebre a Àfrica.
Si et passes per Montjuïc, la
veuràs tirant amb arc.
Vigila!

EQUIPE

Textos, direcció i posada en escena:
Dora Cantero
Manipulació i interpretació:
Dora Cantero/Mina Trapp
Construcció dels titelles/escenografia:
Mina Trapp/Ángel Navarro
Il·luminació:
Ivo Garcia Suñe/Patrik Cunha
Direcció actoral:
Anna Carné
Disseny gràfic:
Mina Trapp
Aquest espectacle va ser produït per
Mimaia-Teatre i el TOPIC, amb el suport del
programa Generacción i l’Institut de la
Joventut de la regió de Múrcia.

FICHA TÈCNICA
Nom de la companyia:

MIMAIA TEATRO

Número de persones:

3 (2 actrius i un tècnic)

Durada de l’espectacle:

55 minuts

Aforament màxim:

200 persones

Espai escènic mínim:

5 m d’ample
5 m de profunditat
4 m d’alçada

Temps de muntatge:

4 hores

Temps de desmuntatge:

1 hora i mitja

Contacte tècnic:

Contacte companyia:

Ivo Garcia Suñé
ivonitozia@gmail.com
telf: 679 33 91 05
Dora Cantero
doracantero@gmail.com
telf: 666 630 838

L’organització es compromet a proporcionar a la companyia:
− Un tècnic durant la durada total del muntatge, la representació i el des
muntatge.
− Un camerino amb: 1 taula, 3 cadires, 1 mirall, aigua mineral
− Un lloc on aparcar la furgoneta de 12 m3 a prop del lloc de càrrega i des
càrrega.

Escenari

− Espai escènic mínim: 5 m d’ample
5 m de profunditat
4 m d’alçada
− Càmera negra
− 1 estructura de carrer o trípode (1’50m)
− cinta negra americana
− una presa de corrent a 220v en el fons de l’escenari

Material de so

−Sistema de PA adaptat a la sala
−2 monitors a l’escenari
−2 micros inalàmbrics de diadema color carn (els pot portar la companyia) −1
taula de so
Material d’il·luminació
− 15 PC 1000w amb pales (no fresnel) − 5 Retalls focal gran (25-50 graus)
− 3 Retalls focal petit (13-36 graus)
− 1 Par 5 de 1000w
− 1 estructura de carrer o trípode (1’50m)
− 19 canals de dimmer graduables, un al terra de la caixa escènica
Nr. Funció dels focus
1
Frontal Taula Fred

Projector
2 PC

Filtre
L-201

2

Frontal Taula Càlid

2 PC

L-206

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Frontal Mina
Contra Mina
Frontal Finestra
Contra Finestra Nit
Contra Finestra Dia
Laterals Taula
Trapa esquerra
Trapa dreta
Finestra Esquerra Casa
Finestra Dreta Casa
Port Blau
Port Blanc
Contres Blaus
Estovalles Mar Dreta
Rellotger Restaurant
Linia dimeritzada a peu
d’escenografia Làmpada fons
marí
Ombra Rellotger

1 PC
1 PC
1 Retall 25-50
1 PC
1 PC
2 PC
1 PC
1 PC
1 Retall 12-36
1 Retall 12-36
2 Retall 25-50
2 Retall 25-50
2 PC
1 Par5 / Pc
1 PC
Làmpada pròpia

L-152
L-202
L-136
L-183
L-158
L-201
L-206
L-206
L-205
L-205
L-085
L-200
L-079
L-079
L-205
L-116

1 Retall 12-36

L-200

19

Contacte:
web: www.mimaia.blogspot.com
mail:mimaiateatro@gmail.com
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