Vet aquí una vegada un munt de famílies que no podien sortir de casa per trobar-se amb altres famílies.
Vet aquí però que al cel, va aparèixer un núvol blanc que volava tan alt que tothom el podia veure.
I vet aquí que, a aquest núvol, van construir un teatret per trobar-se i poder cantar i ballar plegades...
I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte .... ja ha començat!
Benvingudes, benvinguts a...

EL TEATRET DEL NÚVOL
Experiències interactives amb música i titelles

Què fa la màgia del TEATRET DEL NÚVOL
Que totes les persones es sentin protagonistes:
-

Com coneixem els seus noms i edat prèviament els podem donar la benvinguda
individualment i animar amb el seu nom durant l’activitat.
En diferents moments el realitzador dona pantalla principal als diferents infants per tal
que es vegin i es sentin reconeguts per tots els altres.

Que tots els infants i les seves famílies puguin participar:
-

Les famílies tenen accés previ a la lletra de les cançons, així poden llegir-la durant la
funció i cantar amb els seus infants
Com prèviament els hem demanat que preparin un material senzill, quan els actors
demanen les interaccions poden participar imitant o inventant accions amb els
element preparats (mocadors per saludar, joguines per fer volar, ninos per abraçar...)

Que puguin compartir i interactuar amb altres infants veient com des de casa seva fan les
mateixes coses.
-

Farem danses que tots podran imitar
Cantarem cançons plegats
I en acabar tots els infants ens podran presentar el seu amic més estimat (peluix,
mascota...)
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Com funciona?
Creem un espai escènic al núvol ( amb una plataforma de videoconferència) per tal que els
programadors pugueu convocar el vostre públic.
Abans de la funció les famílies tenen accés a tot el material que els permetrà participar a
l’activitat i interactuar amb els actors.
El dia de la funció les famílies pugen al TEATRET DEL NÚVOL a través de la connexió i
contrasenya que faciliten els programadors.

Què fem nosaltres?
- Preparem l’espai físic on treballen els nostres actors
- Creem el Teatret del núvol: l’espai virtual on ens trobarem totes les persones (Plataforma
Zoom).
- Preparem el material que podreu distribuir per informar sobre la connexió i, sobre tot, el
material necessari per tal que les famílies interactuïn amb els actors (lletra de les cançons,
petites joguines, mocadors per fer volar, petits instruments...). Cada espectacle té els seus
propis requeriments però són sempre coses que les famílies tenen a casa.
- El dia la trobada obrim la sala, donem pas al programador per presentar l’activitat, donem la
benvinguda a tots els infants individualment i realitzem l’espectacle interactiu.
- Durant l’espectacle el realitzador va situant a cada família en la pantalla principal per tal que
tots els infants puguin ser protagonistes en un moment o altre de forma activa i lliure.
- Al final acomiadem a les famílies i al nostre co-anfitrió i promovem alguna cosa específica que
el nostre programador desitgi (llibres, altres activitats...).
Què fa el programador?
- Tria l’espectacle que vol programar, el dia i l’hora.
-Dóna publicitat a l’activitat amb els seus mitjans habituals (web, xarxes, blogs...)
- Pren nota de les famílies que volen assistir i ens facilita els noms i edats dels infants. O dona
accés públic a l’espai i contrasenya facilitat per la companyia.
- Informa sobre la manera d’accedir a la sala virtual (nosaltres us facilitem el text ja elaborat).
- Difon entre les famílies la informació per tal que puguin participar de l’experiència:
- la lletra de les cançons que cantarem
- el material necessari per participar (solen ser objectes senzills que hi ha per casa).
- El dia de l’actuació presenta l’activitat des de la sala i l’acomiada. (opciona)
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Què fan les famílies?
-

Preparen el material per poder interactuar durant la funció.
El dia de l’actuació es connecten al Teatret del Núvol.(Enllaç plataforma zoom)
Ballen, i canten, parlen amb els actors i la resta de famílies, presenten les seves
mascotes i peluixos preferits, ens expliquen el darrer llibre que han llegit...

Per més informació
Truqueu a : 654.93.08.85
Escriviu a: ciapatawa@gmail.com
Consulteu: https://www.ciapatawa.com/el-teatret-del-núvol/
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