Activitats Gallardes

Sinopsi
Ara que quan vas a la capital del país i saludes a qualsevol establiment amb un “Bon
dia” i amb prou feines t'entenen; ara que gaudim del shawarma però no sabem amb
quina carn es fa el fricandó; ara que ens apuntem a ballar “capoeira” i no encertem
quan venen els llargs d'una sardana; ara que anem a classes de “djambé” però fem
servir la tenora de l'avi per arribar a les anelles de les cortines del balcó; ara que coneixem tantes coses noves i interessants, però deixem en l'oblit el què ens ha fet ser
el què som...
¿No t'agradaria aprendre, i alhora ensenyar al teu veí com saltar en un CORREFOC,
emocionar-te amb els CASTELLERS, prendre part com a voluntari de la FESTA MAJOR del teu barri, valorar els nostres productes a les FIRES, ballar fins que surti el
sol amb les ORQUESTRES o agafar forces amb una bona CREMA CATALANA?
L'agrupació LA BARRETINA -activitats gallardes-, us farà una conferència per explicar-vos tot allò que ens defineix en el què som. Això sí, res de seny! Una conferència arrauxada amb jocs, danses i cançons perquè algú aprengui i es quedi amb alguna cosa i tothom xali de valent! (volem dir que s'ho passin d'allò més bé).

Seguint l'estela de EL SARAU i l'espectacle de sala teatral REVETLLA!!!, us oferim un nou muntatge que tracta sobre les costums i tradicions catalanes: GUIRIGALL
GUIRIGALL -activitats gallardes- és un espectacle d'ANIMACIÓque, mitjançant jocs danses i cançons marca de la casa, engloba temàtiques de
festivitats i costums nostrades. Us presentem els números, amb foto illustrativa i una breu explicació.

Conte participatiu d'inici. Mentre expliquem la història d'un mariner i la
seva bella Lola, al ritme pausat de l'havanera, el públic va repetint el
gestos de la història.

Ball “canyero” d'aeròbic on expliquem com els catalans ens organitzem
per muntar una bona rua amb la millor disfressa.

Ball amb parelles on un fa de traginer i l'altre de cavall,
sense oblidar-nos dels 3 tombs!!!

Joc entre les catifes de fors i la gent que hi passeja per Corpus. Aprofitem els colors de la roba del públic, com si fossin els pètals de les flors.

Rock on es repassen els diferents tipus de diables i
bestiari de foc.

“Dansa-desconstrucció” d'un castell fet del revés. Comencem per l'enxaneta, passem pels baixos i acabem a pinyes....ens referim a fer la pinya.
És una dansa de grups acumulativa de gent.

Dansa per recollir membres nous per l'associació. En una rotllana, els
del mig intenten recollir nous membre per l'associació. S'acaba havent-hi
més gent a dins que a fora.

Homenatge als voluntaris que treballen per la Festa en forma de polka.
Es creen 4 punts oberts. Cada un és un espai on es celebra algun acte
de Festa Major. Els voluntaris han de fer ballar els gegants a la plaça de
l'església, fer de bastoners a la plaça de l'ajuntament, posar cadires a la
rambla i remenar l'arròs al pavelló.... i cada cop a un ritme més ràpid!!!

2 components

En una altra rotllana, segons el vestuari del públic, tenen un personatge definit. S'explica una història de pagesos, porcs, vaques, pageses, tractors i olives. Quan els toca, avancen al centre de la rotllana fent el seu rol. La història es va fent cada cop
més complexa i els personatges i situacions es multipliquen.

Dansa on expliquem la recepta d'una crema catalana amb diferents ritmes (lent, ràpid, més ràpid, parat).

Ball on inclourem el repertori habitual de les orquestres (vals, pas doble, txa txa txa,
“merengue”, rock, heavy, “dance” i l'inevitable “corrido mejicano” amb conga final,
que sempre passa a les 6 del matí en qualsevol ball. És un curset accelerat de balls
de saló. Per això els nens i nenes van a buscar els millors professors: els pares, mares, avis, àvies o acompanyant. Finalitza el ball amb una congo on la companyia es
despedeix.

Escenari 6x4x0,8m.
30 min. muntatge
45 min. en el desmuntatge
Llums i so a càrrec de la companyia
2 components

