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L'Associació Arrel'ART ha creat aquest contacontes Covid com a encàrrec de l'Ajuntament de
Sóller i la Coordinadora Covid de la Vall.
Proposta que vol agrair als infants i famílies el seu esforç realitzat durant tot aquest any i mig de
pandèmia. Una lluita que els més petits han patit molt i també han defensat amb esperança i
compromís. I sobretot amb molt d'exemple, complint els que més amb les normatives
sanitàries vigents a cada moment. Per això mateix, la nostra entitat va acceptar aquest projecte
el qual s'ha creat exclusivament per l'ocasió.



L'Associació Cultural Arrel'ART és una entitat sense ànim de lucre que sorgeix a
Sóller (Mallorca) l'any 2015. 
 

Els nostres objectius són clars: impulsar les noves propostes escèniques i teatrals, els nous reptes artístics i
visions culturals de joves artites illecs. Som una petita entitat dedicada a la divulgació i promoció de les arts
escèniques; teatre, dansa, música, circ, etc. Tot creant una programació viva que s'adapti a l'entorn cultural i les
característiques del nostre poble.

Arrel'ART aposta per una definició de la cultura de proximitat, que pugui gaudir-se amb els cinc sentits. Un fet
que permet al públic sentir una experiència diferent, amb un conjunt de sensacions que volen jugar amb el
públic, trencant el concepte d'art i redefinint la imaginació de la creativitat.

Al llarg dels anys hem programat una àmplia varietat d'activitats, projectes artístics i culturals, que s'han
adreçat a un públic molt divers i plural. Tallers de teatre per a joves i adults, tallers de dramatúrgia, lectures
dramatitzades, representacions teatrals, exposicions, contacontes i activitats familiars, certàmens d'escriptura
teatrals, etc. Una programació que es centra en diferents cicles i esdeveniments anuals.

ARREL'ART





 
 

Gràcies a tu! És un contacontes de creació pròpia que parla de la Covid-19, les mesures sanitàries i
la seva adaptació constant. Però també ens parla de l'esforç que hem hagut de fer totes i tots.

Na Sílvia i en Joan són dos actors que arriben al poble per explicar un conte als infants. Però, quin
conte han de narrar? Ho sabeu vosaltres?
A través del joc i la interacció amb el públic (sempre complint totes les normes Covid) els dos
actors proposen als infants elegir un conte màgicament. És així com tot comença bé, però
alguna cosa ho fa canviar. La Covid!
És així com superant entrebancs per contar algunes de les històries s'acabarà contant l'aventura
de dos nins que busquen l'heroi que ha salvat el seu padrí.
Qui és aquest heroi? L'aconseguiran trobar?

SINOPSI





SÍLVIA ARBONA
                                                                                Actriu i cantant

És graduada en Interpretació Textual per l’ESADIB (Escola

Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears), l’any 2020. Al

2021 realitza un curs d’Interpretació davant càmera amb

Cristina Perales, i un curs d’Escenografia i vestuari a

Formación al Cuadrado. A més de cantar i tocar diferents

instruments, com el piano, la guitarra, l’oboè i l’ukelele.

Ha fet diverses obres de microteatre, les quals són de creació

pròpia, com Ocells de foc, La mateixa cançó de sempre, REM i

Papallones. També, ha participat a Eppur si muove, de Bertolt

Brecht, dirigida per Joan Fullana.

Ha treballat a alguns curtmetratges, com El único camino i

The universal language, ambdues de Martí Arbona, i Un

invierno a Cala Agulla, de Marine Auclair.

A més fou la cantant del grup de versions Se Trempa.



JOAN GONZALEZ
                                                                          Actor i gestor cultural

És graduat en art dramàtic per l'Escola Superior d'Arts Dramàtic

de les Illes Balears (ESADIB) i s'especialitzà en producció i gestió

cultural a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Des dels 2018 treballa a l'empresa sollerica Més Cultura, Turisme i

Patrimoni S.L. I des del 2016 coordina el cicle En Vi-u, Tast d'Arts

Escèniques · Sóller.

S'ha format amb professionals de caire nacional i internacionals

com Alexey Leviski, Philippe Peychaud, Norman Tylor, entre

d'altres.

Ha estat actor i co-director de projectes teatrals del director Joan

M. Albinyana (Els Fussells de la Senyora Carrar, L'Onada, Tosca,

Quincas mort a la mort). I desenvolupà el seu treball de fi de grau

en la reintepretació de l'obra Lucrècia de l'il·lustre menorquí

Joan Ramis i Ramis.



Requeriments tècnics, materials i d'espai.
 
L'espectacle pot realitzar-se a espai interior o exterior.
Espai escènic: 5m d'ample x 5m de llargada
(interior alçada de 2,5m).

 Temps de muntatge: 1hora i mitja.
 Temps de desmuntatge: 1h
 
Accés amb cotxe fins al lloc de representació.
 Punt de corrent per endollar.
 4 cadires
1 escala de metre i mig d'alçada.
 Sala/camerinos on es puguin preparar els actors.
Microfonia i equip de so (opcional).





PRESSUPOST
                                

   Catxé                495,00€

*Per a més informació contactau amb

nosaltres: arrelartcreacio@gmail.com



A R R E L ' A R T  C U L T U R A  E S C È N I C A
 

W W W . A R R E L A R T C U L T U R A . C O M
A R R E L A R T C R E A C I O @ G M A I L . C O M

TWITTER

@arrelartsoller

INSTAGRAM

@arrelartsoller

FACEBOOK

 Arrel'ART Cultura Escènica


