LA RATETA PRESUMIDA
CIA. VEUS VEUS
Hi havia una vegada, molt a prop d’aquí, una Rateta que vivia
en una caseta. Voleu veure com és la casa per dins? Oh! és molt maca, oi
que si? I ara que ja coneixem la caseta, voleu conèixer a la Rateta? Doncs
l’haurem de cridar ben fort. RATETA, RATETA, RATETA.....
Com veieu la Rateta és molt polida i cada dia fa totes les feines de la
casa, però el que més li agrada netejar és el seu mirall, i sabeu per què?
Doncs perquè com que és tant i tant presumida, mentre el va netejant, ella
si veu reflectida.
Que guapa que sóc i quin tipet més maco que tinc!!!!
Cada matí quan la Rateta acaba de netejar la casa surt a escombrar el seu
jardí. Heu vist quin jardí més bonic que té la Rateta? Doncs bé, un matí
que la Rateta estava
escombrant el seu jardí, es
va trobar una moneda. Amb aquesta moneda em compraré.... Una escombra nova?
No una escombra no. Ja ho sé! Unes cortines noves? No unes cortines noves no. Ja
ho sé! Em compraré una cosa ben bonica per mi.......
Això es el principi del conte, un clàssic que segueix agradant a tots els nens i nenes,
però aquest cop Veus Veus ha aconseguit fer una versió ben bonica, amb una
delicada i perfecte escenografia, músiques populars i uns titelles de fil tan i tan
bonics que no us deixaran indiferents.

Espectacle de titelles de taula
Durada aproximada: 40 minuts
FITXA ARTÍSTICA i TÈCNICA
Espai escènic: 3x3 m.
Potència: 220w
Manipuladors: Montse González i Jordi Font
Música Popular:
Cada dia al dematí
Ploreu Ploreu Ninetes
Bingo era el seu nom
Un gat tenia una puça
Producció:
Veus Veus
Direcció:
Jordi Font
Escenografia:
La Closka
Músiques adaptades:
Pau Doz
Adaptació guió:
Jordi Font
web:
www.veusveus.net
Telèfon:
619532040

LA BOTIGA

ELS SEUS AMICS

EL GAT

Veus-Veus és una companyia de teatre creada l’any 1995 per actors, ballarins i cantants professionals. La seva trajectòria està
dedicada plenament al teatre familiar.
Per més informació
Truqueu al 619532040
Mail: produccio@veusveus.net
Podeu visitar també la nostra pàgina web: www.veusveus.net

