
Un  espectacle  musical  de  petit  format  basat  en  el  conte  de  Hans  Christian

Andersen. Amb tres veus a capella, crearem un espai on la poesia escènica ens fa

transitar  per  una història  que va  més enllà  del  conte,  per  parlar  d’aquells  que

segueixen les seves il·lusions, pels que lluiten per sobreviure amb l’herència que

els ha tocat i sobretot per incitar als espectadors a encendre el seu llumí.

El personatge de la Venedora, encarnat per les tres actrius alhora, ens explicarà

què hi fa allà tota sola i descalça. Convertirem l’espai en el carreró d’una ciutat la

nit de Nadal, on l’ambient és fosc, fred i humit. L’espectador en tot moment estarà

integrat en l’acció, de manera que tingui la sensació d’estar al mateix carreró amb

la venedora.

Les  cançons,  originals  de  l’espectacle,  envoltaran al  públic  i  el  faran entrar  en

aquest espai que oscil·la entre el món real i el món dels somnis.



Dades de l'espectacle

Espectacle musical de petit format.

Espectacle per a tots els públics.

Edat recomanada per actuacions

familiars: a partir de 4 anys

Edat recomanada per actuacions

escolars: a partir de 6 anys

Durada de l’espectacle: 20’

Nombre d’intèrprets: 3

Tècnic responsable: 1

Temps de muntatge: 2h

Temps de desmuntatge: 1h

Podem  preparar  una  adaptació  de  la

fitxa tècnica segons les característiques

de la sala d’actuació.

Com un llum

Intèrprets: Claudia Nogués, Sílvia Sonet, Núria G. Llausí

Direcció i Dramtúrgia: Marià Llop

Adaptació del Conte de Hans Christian Andersen

Dades de contacte

mail: teatre.comunllum@gmail.com

Telèfon: 690 755 755

@com_un_llum

/comunllumteatre

L’àvia m’explicava que les persones que ens han deixat ens miren des de 
les estrelles. Ens observen i vigilen que perseguim els nostres somnis, per 
què elles també en van tenir fa molt de temps. Cada cop que somiem fem 

que una estrella brilli més.

Els llumins s'esgoten, però els somnis mai s'apaguen



FITXA TÈCNICA

“LA VENEDORA DE LLUMINS. Un esclat de llum a tres veus”

AFORAMENT
 Funcions per a públic familiar: 20 persones per passi.

 Funcions escolars: 25 persones per passi.

ESPAI ESCÈNIC
 Tipus d’espai escènic: Segons adaptació.

 Dimensions de l’espai escènic: 6m x 5m (aproximadament). Adaptable 

segons espai i aforament.

IL·LUMINACIÓ
 2 pantalles de llum. Color blau.

 Tipus de connexió: 220v

NECESSITATS DEL MUNTATGE
 Un espai amb fosc total.

 Possibilitat de desactivar el detector de fums (per l’ús de llumins).

 Distribuir les localitats del públic segons adaptació de l’espai per a 

l’espectacle.

ALTRES 
 Possibilitat de començar l’espectacle fora de la sala, i acompanyar al públic i

acomodar-lo dins l’espai escènic.

COST

 de 1 a 5 passes per dia .....................................................................................................165,29€

21%IVA..........................................................................................................................34,71€

TOTAL: 200,00€


