


Sinopsi

Tàndem: bicicleta per dues persones
viatge: tot allò que passa entre aquí i allà
lluna: destí de tots quan volem somiar desperts
duo de clowns: funambulistes del desastre i la poesia
Una bicicleta voladora, fusta, ferro, pols, sabates grosses i barrets fins a les celles.
La lluna ens espera.
Fly me to the moon és el viatge possible de dos pallassos cap a la lluna.
És la proesa del somiador. La proesa de dos innocents.



Davant d’un món que corre massa, 
el clown pot ser una pausa, un moment assolellat.

Fly me to the moon pretén ser això, 
un moment ple de coses senzilles 
com riure, escoltar, sorprendre’s, jugar. 
Un regal per als sentits.

El meu pallasso intenta tocar aquestes tecles, 
portar al públic al sol, a la lluna; abans del cinisme, 
abans de la voràgine dels problemes diaris.
Aquell lloc que coneixíem tan bé quan érem nens.

 

    Leandre Ribera



Posada en escena i creació:  Leandre Ribera
Clowns: Leandre Ribera i  Laura Miralbés
Músic: Marco Rubiol
Compositor: Victor Morato

Producció: Leandre SL
Difusió: Agnés Forn

 Fitxa artística



Fitxa tècnica
Espectacle fix/ carrer
Artistes: 3 
Durada: 40 minuts

Espai:Ideal : una gran plaça
Mínim 8m x 8m ( espai de joc)
Terra llis , sense pendent

Sò: el porta la cia

Llums: Només serà necessària en cas d’actuar de nit.
Llum blanca general per tot l’espai d’actuació.

Muntatge: 3 hores
Desmuntatge: 1 hora

Personal necessari:
1 persona de l' organització des de l’arribada de la companyia fins a
la seva marxa.

Camerino: El mes a prop possible del lloc d’actuació. Amb lavabo,
taula, mirall i aigua mineral. Agraïriem fruits secs i fruita.

Espai per calentar: un espai per calentar amb terra de fusta o
linòleum (si possible)

Pàrquing
El mes a prop possible del lloc d’actuació i de l’allotjament
 (a càrrec de la organització)

 



Agnés Forn

agnesforn@leandreclown.com
T:627552208

Contacte


