ESTRENA 2021
INSTAL.LACIÒ
“ GIRAVOLTA TITELLES ”

PRESENTACIÓ:

Galiot Teatre porta 27 anys dedicats professionalment al teatre de titelles.
Des de 1994 els seus espectacles han format part dels principals
Esdeveniments culturals, fires i teatres del país.
Des de l’any 2010 Galiot va començar una nova etapa paralel.la al
espectacles realitzant diferents instal.lacions participatives dedicades
exclusivament al art dels titelles.
TRAJECTÒRIA DE
JORDI MONSERDÀ-ARTESÀ TITELLAIRE DE GALIOT TEATRE
Des de l’any 1988 fins el 1994 en Jordi va formar part de diferents
companyies professionals reconegudes de teatre de carrer .
L’any 1994 crea la seva pròpia companyia Galiot teatre.
L’any 2006 crea i assumeix l’organització , direcció i producció de la
MITMO Mostra Internacional de teatre de Titelles que es realitza a
Mollet del Vallès i actualment ja porta 14 edicions realitzades.
Al 2010 paralel.lament als espectacles de teatre de titelles , comença una
nova etapa que són les INSTAL.LACIONS TITELLAIRES , que obren un nou
mercat nacional i internacional a la companyia.
Actualment ja porto 27 anys professionals en el món de les arts
escèniques, amb més de 3.500 actuacions realitzades i em pogut participar
en els principals esdeveniments culturals del país .

LES INSTAL.LACIONS :
En el 2010 neix la primera instal.laciò anomenada Cal Titella , un conjunt
de teatrets i artil.lugis per a poder ensenyar les diferents tècniques de
manipulació amb més de 150 titelles.
La segona instal.laciò arriba en el 2015 anomenada Carpa Món Titella ,
una gran carpa i en el seu interior 6 habitacions on farem un viatge per a
conèixer la cultura dels titelles del món obrint més de 30 petits
armaris i calaixos i al mateix temps manipularem amb petits artil.lugís
els titelles del seu interior.
En el any 2018 arriba la tercera part , el muntatge Espai Munta Titella
Es el nostre taller artesà titellaire , on el públic en especial els nens
Muntaran manipularan y desmuntaran uns titelles de fusta amb uns
cargols antics de fusta molt peculiars.
Aquestes tres grans instal.lacions estan construïdes amb material reciclat
Antic de fusta i ferro seguint totes una mateixa estètica fent
Un petit homenatge al teatre de fira de principis del segle passat.

ESTRENA DE LA CUARTA INSTAL.LACIÒ :
Portem 1 any de treball en el nostra taller construint la quarta
Instal.lació dedicada a l’art dels titelles.
Seguint la mateixa estètica retro de fusta antiga de les anteriors ,
aquesta vegada farem un petit homenatge als carrusels antics d’època
però el nostre carrusel no porta cavallets , porta teatrets .
us presentem la nova instal.lació GIRAVOLTA TITELLES.

SINOPSI :
Enmig de la plaça un carrusel antic d’època , però no porta cavallets ,
porta teatrets autòmats de titelles .
Entra , seu , obre y manipula , el públic serà l’encarregat de donar vida
Als diferents contes universals amb mecanismes , artíl.lugis ,
engranatges de fusta i ferro i construïts amb material reciclat com
culleres de cuina , molinets de carn , aixetes antigues, eines de
fusteria , etc...
ELS CONTES :
Per què la producció pugui viatjar a nivell internacional , em seleccionat les 5
histories mes conegudes com :
Pinotxo , L’aneguet Lleig , Els tres porquets , El Soldadet de Plom i El
Sabater i els Follets.
COM FUNCIONA :
La duració de un passi es de 20 minuts aproximadament i en el seu interior
Entren 20 persones repartides 4 persones a cada banc entre nens i adults.
Cada història dura uns 2 minuts i una veu en off va explicant
els diferents passos que es tenen que anar realitzant per a poder fer
funcionar els teatrets.
En el interior de diferents calaixos de cuina antics trobarem les
instruccions per a poder fer funcionar els titelles i coneixerem les
diferents tècniques de manipulació amb aquests petits teatrets de
titelles.

PROCÉS DE CONSTRUCCIÒ :
Tot seguit us adjuntem un procés d’imatges per què us feu una
idea de com es aquest nou muntatge-instal.lació de gran format .

INSTAL.LACIÒ GIRAVOLTA TÍTELLES

Recopilació de material artesà antic de fusta i ferro , per a poder seguir
l’estètica que utilitzem en totes les nostres instal.lacions titellaires.

Construcció dels diferents teatrets.

Muntatge dels plafons dels diferents contes.

Sistema de tancament de cortines exteriors individualitzades.

Carrusel vestit amb robes antigues de sofàs .

Senyor contador i sr volta volta encarregats de la veu en off.

Ubicació banc amb cada teatret i cortina .

CAIXA TEATRETS AUTÒMATS ACABADES

El Soldadet de Plom

Els tres Porquets

.

L’Aneguet Lleig

El sabater i els follets

Pinotxo

Visualització general de l’espai de manipulació .

IMATGES GENERALS DE L’ESTRENA AMB PÙBLIC :

Disposem d’una gran carpa hexagonal de 6 metres de diàmetre
homologada per a poder fer estada de més d’un dia a l’esdeveniment o
festival :

FITXA ARTÍSTICA
Producció i Direcció de:
- Galiot Teatre

Estudi de gravació:
-Mùsiques Josmir Terrassa

Actors/titellaires:
- Jordi Monserdà
- Joaquim Monserdà

Disseny gràfic i fotografia:
- Estudi Mires
Vídeo producció:
- La Picadura comunicació

Ajudant Regidoria:
- Arnau Monserdà

Attrezzo i robes:
- Artesanies Carme Piquet

Construcció Giravolta:
- Jordi Monserdà

Robes Antigues:
-Espai Sofà

Construcció en ferro:
-Joaquim Monserdà
Construcció elements escenogràfics:
-Karlos Cosas.

FITXA TÈCNICA
Durada de la instal·lació:
- 3 hores, 6 hores, ...
grup de 20 persones cada 20’ min
Temps muntatge / desmuntatge:
- 3h / 2h.
Idioma:
- Català , castellà i altres idiomes.
Edat recomanada:
- Per a tots els públics
(infants acompanyats)

- Un espai mínim de 6m circulars,
aconsellables 8m.
- Espai pla sense pendents.
- En el cas de muntar la carpa
necessitarem 6 contrapesos de 20
quilos aprox. per fixar els vents de la
carpa. Carpa homologada .
- Espai ombrívol
- Espai recollit del vent (per a salvar
casos de meteorologia adversa)

- Pressa de corrent 1.000w a 220v a peu de
- És aconsellable que el terra no sigui
carpa.
de sorra. Hauria de ser de paviment .
- Accés de la furgoneta.
-aconsellable tenir un espai d’interior en
cas de mal temps .
- Aparcament reservat per a la
furgoneta.

CURRÍCULUM DE GALIOT TEATRE
Ja portem 27 anys dedicats professionalment al món del teatre de titelles.
Més de 3.500 actuacions dalt de l’escenari i en format instal·lacions.
Més de 40 festivals internacionals de titelles.
Us desglossem alguns dels principals esdeveniments on hem participat:
-

MITMO; Mostra internacional de titelles de Mollet del Vallès.
Fira Mediterrània de Manresa amb Coproducció.
FETEN; Feria Europea de Artes Escénicas – Gijón.
Mostra d’Igualada de teatre infantil i juvenil.
Fira de Titelles de Lleida.
Festival Int. Titelles de Gavà.
FIT Redondela, Festival internacional de títeres.
Museo de Títeres ToPic de Tolosa.
Capital de la Cultura Catalana 2011 Escaldes-Andorra.
Festival Teatro de Calle de Torrelavega.
Fiestas de la Blanca – Vitoria.
MAC Mercè Arts de Carrer – Barcelona.
Festes del Tura – Olot.
GUANT Festival de Titelles de l’Alt Camp – Valls.
Firobi – Vilassar de Mar
Festes de Sant Narcís – Girona.
MIT Vall d’Albaida.
Festitíteres – Alicante.
Puppet Junior Festival Copenhagen – Dinamarca.
FIMO Portugal.
Festival títeres de las Merindades.
FIT Sevilla – Festival internacional de títeres.
La Passada de l’Ascensió de Granollers.
Parque de las marionetes - Fiestas del Pilar Zaragoza.
Passatge Insòlit – Santa Coloma de Gramenet.
Nadal al Príncipat d’Andorra.
Europuppetfestivalsesia italià.
Festival de títeres de Ourense.
Festival Cidade Imaxinaria de Santiago de Compostela.
Festival Didó de terrassa.
Titereando Vitoria.
Festival Imaginaria Binèfar.
Fira Modernista de Terrassa.
Fiestas grandes de Sant Mateo Oviedo.

Vídeo promocional :
A la web trobaràs el vídeo www.galiotteatre.com

CONTACTE :

VISITANS: www.galiotteatre.com

TROBAREU TOTS ELS VÍDEOS I DOSSIERS
DELS
ESPECTÀCLES I INSTAL.LACIONS
Direcció :
Av. Emili Monturiol, 75

08105 - Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)

Telf.: 935.935.743 - Mòbil: 667.443.141
ce.: galiot@galiotteatre.com – web: www.galiotteatre.com

