El Vermut
RESUM
Els jocs, cançons i danses tradicionals, modernitzats, deconstruïts, esferificats i amb pinyol.

SINOPSIS
Amb el seu estil habitual, els deParranda, han agafat una sèrie de danses i cançons tradicionals i populars i els han versionat, tan en la música com amb la seva execució:

El Vermut
Amb la Masovera, repassem tots els productes que compra fent una
cercavila plena de salts.

El Poll i la Puça porten uns anys de casats i ja no hi ha aquella flama
d'abans. Per això fan una teràpia de confiança per tornar a encendre
aquella passió dels primers dies...!

El Vermut
El Dau de les
Edats amb un dau gegant on hi ha inscrits
els anys dels participants. Tiren el dau a
l'aire, i segons l'edat
que surti (p.es 3-4-5
anys) els que tinguin
aquesta edat hauran
d'anar a fer pessigolles,
abraçades o petons a
la resta!

El número Clàssic és un sincer homenatge a tots els grups i animadors
d'abans.

La Castanyera, està en perill per culpa de la Carbassa Bordegassa (la
que ens espanta a canvi de caramels, la que ens suspèn els exàmens o
la que rebutja el nostre amor) , per això hem muntat el Komando Castanya, per defensar-la dels seus atacs.

El Vermut
El Joan Petit ja s'ha fet gran, i amb un ritme trepidant, el nostre protagonista se'n va a buscar feina a l'Inem amb el dit, treballa a la granja de tiet amb les mans, estudia a la universitat
amb els colzes etc..... fins que decideix treballar de go-go en
una discoteca, ja que la seva vocació de sempre ha sigut ballar!

La mosca que volava per la llum, ja no està sola, perquè té la
companyia d'en tÀbac, ene vEspe, in misquIt, on bOronot i finalment, d'un uscurbut murrut Entre tots aconsegueixen a
vèncer la por a la foscor i jo poden volar!

n fi, un agradable Vermut per recordar el què sempre hem ballat i per mantenir-lo ben fresquet per a la gent que puja.

El Vermut
la Festa Sense Fi és una versió del conegut "Salón dance" en
format discoteca i a partir d'una festa que no s'acabava mai!

...això, i molt més en una escenografia de bar "de listos" amb
sifons, molts sifons escampats per l'escenari

En fi, un agradable Vermut per recordar el què sempre hem
ballat i per mantenir-lo ben fresquet per a la gent que puja.

El Vermut

2 components
Música pre-gravades
So i llums a càrrec companyia
Escenari 6x4x1'2 m.
Presa de corrent a 220 v

FACILITATS DE CÀRREGA, DESCÀRREGA I APARCAMENT
DE LA FURGONETA!!!!!!!

