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SINOPSI 

Un ase massa 

vell que explica 

acudits dolents 

a les formigues, 

una gata que ja 

nocaça ratolins, 

una gossa a qui 

han abandonat i 

un gall que 

desafina. La 

vida d’aquests quatre animals de granja i de compañía ha deixat 

de ser divertida. Els seus amos no els volena casa, els diuen que 

ja no serveixen per a res i no els fan ni cas! Estan tristos i 

desanimats, i creen que mai més seran feliços i que no podran 

tornar a riure ni a jugar. Però, i si es troben i s’adonen que fent 

camí tots junts, la vida torna a ser divertida? I si decideixen 

anar cap a Bremen i formar un grup de rock? O de Jazz? O de 

Pop? O de Heavy? I si, a mig camí, es topessin amb uns lladres 

dolents, molt dolents? Podran aquests quatre animals tan 

diferents: un ase, una gata, una gossa i un gall ser amics, molt 

amics, i treballar tots junts per vencer els lladres i lluitar pels 

seus somnis? Seguiran junts fins el final? Quina música tocaran? 

Afinarà el gall? Descobrim-ho!!! 
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FITXA ARTÍSTICA 

 

Júlia Maymó   GATA MIXINA 

Ivette Callís   GOSSA TUCA 

Nil Bofill    GALL KIRIKI 

Pere Vàzquez    ASE EUGENIO 
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FITXA TÈCNICA 

 

Jordi Font   TÈCNIC DE LLUMS I SO 

Nil Bofill   ENREGISTRAMENT I BANDA SONORA 

Eloi Romaña  DISSENY D’ESCENOGRAFIA 

La Vella Verda  CONTRUCCIÓ D’ESCENOGRAFIA 

Eloi Romaña  DISSENY DE VESTUARI 

La Vella Verda  REALITZACIÓ DEL VESTUARI 

Jordi Font   DISSENY GRÀFIC 

Nil Bofill   MÚSIQUES 

Alba Beltran  ADAPTACIÓ 

Jordi Font   PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Pere Vàzquez  DIRECCIÓ 

Jordi Font   ADJUNT DE DIRECCIÓ 

Veus-Veus   PRODUCCIÓ  
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MUNTATGE  

 

 

 

L’escenografia consta d’un cub de ferro on hi van subjectats 

quatre plafons de fusta que quan s’obrin es podran veure els 

difents espais de l’obra. La casa de la Mixina, el bosc, la granja 

del Gall, el prat de l’Ase i la casa dels Lladres. També trobarem 

diferents elements com taules i cadires.... 

La durada del muntatge de l’escenografia, llums i so serà 

aproximadament de 90 minuts i el desmuntatge de 60 minuts 

aproximadament. 
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REQUERIMENTS TÈCNICS 

 

Potència elèctrica 

Màxim 12000 Watts (40 

Ampers) 

Mínim 4000 Watts (16 Ampers) 

a 220 Volts 

 

“Els Músics de Bremen” és un espectacle adreçat principalment a 

Educació Infantil i Primer Cicle de Primària. L’Espectacle té una 

durada d’una hora aproximadament. 

Veus-Veus és una companyia de teatre creada l’any 1995 per 

actors, ballarins i cantants professionals. La nostra trajectòria 

està dedicada plenament al teatre familiar. 

 

Per més informació 

Truqueu al 619532040 

O envieu un mail a produccio@veusveus.net 

Podeu visitar també la nostra pàgnia web: www.veusveus.net 
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