




INFORMACIÓ GENERAL

ESTRENA ABRIL 2022
Concert – Espectacle familiar
Edat recomanada: de 3 a 99 anys
*Espectacle adaptat a les mesures COVID19

Durada de l’espectacle: 60 min
Número d’animadors/músics: 5
Temps de muntatge: 1:15 h
Temps de proves de so: 1 hora
Temps de desmuntatge: 45 min
Mida de l’escenari: 8 metres x 5 metres (aprox.)

SINOPSI:

Els cromàtics que fa mil·lennis que estudien tots els planetes de la Via Làctia per
crear una xarxa d’amistat universal estan preocupats perquè han detectat una cosa
que no rutlla: segons els seus estudis més recents, el planeta Terra ja no brilla com
abans.

En Rikus guiarà els cromàtics per tot el planeta per esbrinar que hi està passant.
Un espectacle de temàtica mediambiental que tractarà les diferents
problemàtiques d'una manera crítica però des de la positivitat i el bon rotllo.

CONTINGUT PEDAGÒGIC:

Aquest és un nou espectacle de la CIA. Rikus del Nou disc CROMÀTICS enfocat al
MEDI AMBIENT on es treballen les diferents solucions per tal que entre tots fem
consciència de l’estat mediambiental del nostre planeta.

Dinàmic de màxima interacció entre les més petites i petits, pares i mares i el grup.
 
Aquest espectacle està pensat per festes majors, festivals, escoles i per a teatres.

Un espectacle festiu i educatiu per gaudir amb família!

 
 

ESPECTACLE: CROMÀTICS
 



FITXA ARTÍSTICA:

Lletra i música: CIA. Rikus
Producció musical: MARC PARROT.
Direcció artística i escenografia: MARTI TORRAS
Dramatúrgia: SADURNÍ VERGÉS
Vestuari: CARME PUIGDEVALL
Disseny gràfic: NURIA CANTALOZELLA

Músics i animadors:
Pepe Soler – Bateria i percussió
Albert Casellas – Teclats, sintetitzadors i veus
Xarli Salas – Baix i veus
Andrea J. Ruf - Veu
Enric Canosa – Veu i guitarra

ENLLAÇOS VISUALS DE L’ESPECTACLE:
bit.ly/CromaticsIgualada

INFORMACIÓ D’INTERÈS:

Aquest és un nou espectacle de la CIA. Rikus del Nou disc CROMÀTICS 

*Possibilitat de fer un taller a les escoles previ a la visualització de l’espectacle. 

*Aquest espectacle està disponible al Programa.cat
*Aquest espectacle està disponible al Catàleg Escènics  

 
 
 
 
 

ESPECTACLE: CROMÀTICS
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0zx9JzMnRI
https://cultura.gencat.cat/ca/programacat/inici/
http://www.ddgi.cat/catalegescenics/






CONTRACTACIÓ:
rikus@rikus.cat
607 28 39 92  (Enric)

PREMSA I COMUNICACIÓ
pauguell86@gmail.com
647116209 (Pau)

www.rikus.cat

https://www.facebook.com/animacioinfantilrikus
https://www.instagram.com/rikus.cat/
https://www.youtube.com/c/RikusAnimaci%C3%B3Infantil
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