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"Aquí Stanley a lʼestació espacial intergalàctica, “mayday”, “mayday”!... algú em copia? 

Repeteixo, algú em copia?

www.teatreanimal.net 



Aquí Stanley ... transmetent a cegues... tinc una avaria, estic perdent el control de la nau ... Em disposo 
a fer un aterratge dʼemergència."

“En una terra estranya, quan tot està perdut, la mirada del desconegut és la que et mostra qui ets 
realment. Aquesta aventura, plena de reptes i emocions, no només serà la dʼStanley”

Una creació col·lectiva de Teatre Animal
Direcció: Pablo Ibarluzea
Stanley: Lluís Petit
Tei: Judit Ortiz
Il·lustració i animació: Kilomba
Música original: Xarim Aresté
Música inici: Space Oddity de David Bowie 
Escenografia: Alberto Carreño
Disseny Vestuari: Ikerne Giménez
Confecció vestuari: Presumida Creaciones
Tintat Tei: Taller Maria Calderón
Disseny Tècnic: Jordi Pérez (LightinLab)
Disseny il.luminació: Jordi Pérez (LightinLab)
Tècnics: Jordi Foto,  Jordi Pérez (LightinLab) i Ricard Pons
Concepció sonora : Essentia Beyond Music (Alex Barroso i Pep Alegria)
Efectes so beat box: Dani Pulmón
Co-Producció: Teatre Animal i Obsidiana 
Venda i distribució: Obsidiana, acompanyament dʼartistes

Stanley aterra a un món diferent i desconegut, i és aquí on comença la nostra història:
una epopeia galàctica que parla de lʼamistat, de la necessitat de comunicar-nos per 
entendre’ns, de la solitud  i de la  petitesa humana davant lʼunivers.

I tot, a través de lʼhumor i les emocions  que desprenen els personatges i la poesia visual  dʼuna  
posada en escena on els personatges entren i surten del món il·lustrat i animat al real, fent de la 
història, un autèntic viatge galàctic per a tots els públics.

*********

Som Teatre Animal, una companyia de teatre familiar nascuda lʼany 2014 amb lʼespectacle “Com gat i gos”. 
Després de centenars dʼactuacions arreu del món, presentem “Land”, el nostre segon treball, on donem continuïtat 
a les nostres recerques artístiques. Unes recerques plenes de barreges: arts plàstiques, audiovisuals i escèniques; 
plenes de feina: som animals creatius, amb ganes dʼexpressar-nos a tots els nivells; i plenes dʼil·lusió: ens agrada 
presentar propostes escèniques que generin un espai temporal de reflexió en positiu, i que siguin encomanadores 
de creativitat.

*********
Edats recomanades: a partir de 5 anys.
Durada: 50 minuts

Espai escènic mínim: obertura: 6,20m / Profunditat: 5m / Alçada: 4m. Sala amb caixa 
negra i  foscor total (per adaptacions, consulteu a la companyia)  
Muntatge: 5 hores
Desmuntatge:  1,5 hores 
Aforament recomanat: 250-300 espectadors escolars 350-400 espectadors en 
familiar 
Per a fitxa més detallada, consulteu-nos

Tècniques utilitzades: Teatre de text / Gestual / Video animació / Clown 

Consulteu disponibilitat i condicions
Obsidiana, acompanyament dʼartistes
+34 933 894 387
info@obsidiana.cat
Lluís Petit 
teatreanimal@teatreanimal.net


