


UNAOBRA:

Escrita per
Carlos H. Lanau

Dirigida per
Roger Casadellà



COMPANYIA:

Va de Nassoos és una companyia de clown per adults que reivindica el paper
dels pallassos com un reflex satíric de la societat, per mitjà de les emocions. No
saben la veritat absoluta, simplement, la interpreten i l’entenen a la seva
manera.
Els seus espectacles estan enfocats cap a un públic més adult, per tal de no
ofendre sensibilitats, o sí!
És un companyia de clown, que va néixer a l’any 2014, a conseqüència del
treball col· laboratiu i l’esforç entre els dos components d’aquesta.



SINOPSI:

Carlinhos Claun com és habitual, surt a fer una passejada amb la seva
estupenda bicicleta. A causa del seu orgull, i per vacil· lar del seu mitjà de
transport, decideix aparcar-la en el primer lloc que troba, sense tenir en
compte les conseqüències que allò comporta. La impaciència d’aquest acte, és
castigada amb una bona multa, però el pallasso pobre de diners però ric de
somriures, haurà de buscar una solució per poder pagar-la. Com s’ho farà?
Quines enginyoses i/o absurdes solucions trobarà? Acompanya’l en la seva
petita aventura. Segur que no et penediràs…



Sinopsiargumental:

Carlinhos Claun arriba amb la seva bicicleta i
l’aparca on no toca. A conseqüència d’aquest acte és
multat. L’import de la sanció és molt alt i no pot
sufragar amb els costos. Per això, decideix buscar
una solució a aquest inesperat entrebanc. Demana
almoina, de totes les maneres que se li acudeixen,
però en vista que ningú l’ajuda; decideix robar un
museu. Dins de l’edifici es troba amb diferents
objectes valuosos amb els quals hi troba un joc amb
cadascun. Ara bé, les coses no li surten com ell
espera i l’autoritat, representada amb una veu en
off, l’acaba enxampant i fent-li el seu interrogatori
pertinent, que per boca moll el durà directament a la
garjola. Un cop a dins es trobarà com a casa però ell
vol ser lliure i farà el possible per en sortir-se’n
d’aquella gàbia.



DadesTècniques:

Clown mut amb veu en off

Públic: Adult
Durada: 50 min
Espai: 6 x 5; Escala platea-
escenari; Foscor total

FitxaArtística:

Actor: Carlinhos Claun
Direcció i Veu: Roger Casadellà
Escenografia: Toquem fusta
Fotografia: Abel Vilches
Photography
Vídeo: KAME Films



FoTografies:



Vídeo:

https://youtu.be/TsWPR4z-29A

https://youtu.be/TsWPR4z-29A


Contacte:
Telèfon:

680.684.090 / 628.796.880
Carlos / Roger

Correu:

vadenassoos@gmail.com

Web:

vadenassoos.tallersdeteatre.org

Facebook:
www.facebook.com/vadenassoos

https://www.facebook.com/vadenassoos/
http://vadenassoos.tallersdeteatre.org
mailto:vadenassoos@gmail.com

