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La creadora Sílvia Delagneau proposa 

un ritual participatiu sobre l’evolució i 

el cicle de la vida als infants de 6 a 10 

anys.  

 

Per participar en aquesta RAVE que 

condueixen un rave, una paleontòloga 

i una DJ, les criatures entraran a 

l’espai escènic, una cova plena de 

meravelles on descobriran la màgia de 

les entranyes d’un escenari. 

 

Els adults acompanyants podran fer 

aquest viatge des de les butaques o 

bé des de l’escenari. Per al bon 

funcionament de la peça, els infants 

no poden ser menors de 6 anys. 

 

 

 

https://silviadelagneau.com/
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Sinopsi 
 

El clima ha marcat l’evolució de les espècies, els llocs que hem pogut 

habitar, la cultura. Durant milers d’anys les nostres avantpassades van 

ballar i cantar celebrant l’origen de la vida i nosaltres seguim buscant 

respostes al sentit de la nostra existència. 

  

RAVE és una proposta de l’escenògrafa Sílvia Delagneau per a públic 

infantil que parla dels cicles naturals, la construcció d’aixoplucs i les 

convencions escenogràfiques. Una celebració en què la maquinària del 

teatre pren vida. 

  

Un espectacle participatiu i un ritual comunitari, amb què els infants faran un 

viatge sensorial a través de les quatre estacions, per retrobar-se en comunió 

amb el temps. Conduït per una paleontòloga, un rave gegant i una DJ que 

orquestra fenòmens meteorològics amb l’ajuda de tota la maquinària teatral 

per recrear-los. 

  

L’obra vol connectar les criatures amb el clima, la terra, els orígens i 

reflexionar sobre com n'és de necessari també sortir dels nostres aixoplucs. 

Prendre consciència de la cadena que fa possible la vida, la mort, la 

matèria, la descomposició que alimenta les llavors que donen fruit per seguir 

amb el cicle de la vida. 

  

 

 

 
 

 

 

MÉS INFO 

www.teatrelliure.com/

ca/rave  

 

VEURE’N EL TRÀILER 

 

http://www.teatrelliure.com/ca/rave
http://www.teatrelliure.com/ca/rave
https://youtu.be/pnSS82y2u3s
https://youtu.be/pnSS82y2u3s
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Preparació abans 
de la funció 

1. És un espectacle/experiència teatral en la qual el públic és dins de 

l’escenari i ajuda a construir el que s’hi explica, és molt sensorial i 

immersiu. 

2. Presenteu els 3 personatges de la història: la Mary Anning, que és 

paleontòloga; un Rave i una DJ Ratapenada) 

3. Aviseu a tothom que entri que s’han de posar capelines i que ens rebrà 

una Ratapenada MOLT SIMPÀTICA. 

4. Hi ha efectes de fum. 

5. Hi ha música en directe que juga amb els efectes del so. 

6. Cau confetti del sostre. 

7. En un moment de la funció, ens convidaran a jeure a terra i mirar el 

sostre (com si miréssim les estrelles) per ensenyar-nos tots els focus. 

8. Hi haurà 2 zones relaxades per poder tranquil·litzar-se si algú ho 

necessita. La primera zona seran les butaques des d’on es pot seguir 

l’espectacle si es prefereix no ser a l’escenari. La segona és sortint a 

l’escala, si es prefereix agafar una mica més de distancia. En tots dos 

casos es podrà tornar a entrar a escena, si es vol. 

9. Es podran percebre els efectes de les estacions (escoltar el so d’una 

tempesta, els confetti simula neu o pluja, es provocarà calor per fer 

l’estiu). 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMary_Anning&data=05%7C01%7Cmzaragoza%40teatrelliure.com%7C34aacf178c894da579bb08db0a97d248%7Cde9785bf9fe842adb2f7ba7f524b2506%7C0%7C0%7C638115419405767261%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BHvrrpGxpHpXrDxns0%2B%2FLpvV4ffxcN6LKffhgeGAFp0%3D&reserved=0
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Dubtes i contacte 
 

Ona Campillo  

ocampillo@teatrelliure.com / 664 862 517 

 

mailto:ocampillo@teatrelliure.com

