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SINOPSI 

La Gretel està 

cansada d’haver 

de ser sempre 

una princesa o una 

fada quan juga 

amb el seu germà 

Hansel. És una 

nena i té el 

mateix dret que en Hansel a decidir què vol ser. I ella ho té ben 

clar: vol vèncer els monstres i ser l’heroïna de la història. La seva 

mare, que no té prou diners per donar-los menjar tres cops al 

dia, els demana que vagin a casa de la senyora Witch. A canvi 

d’ajudar-la en les tasques de la llar, ella els proporcionarà llit i 

menjar. De camí, es perden enmig del bosc i es troben una casa 

meravellosa plena de xocolata, gominoles i coses boníssimes per 

menjar. Però, compte! En aquesta casa de somni, hi viu una bruixa 

que empresonarà a la Gretel i en Hansel, i els donarà menjar per 

engreixar-los, engreixar-los i engreixar-los... Diu que els vol 

cuinar dins d’un pastís! Només l’enginy de la Gretel podrà salvar-

los. Podrà ser l’heroïna de la seva pròpia història? 

 

 



HANSEL I GRETEL 

 

 

FITXA ARTÍSTICA 

 

Nil Bofill    HANSEL 

Júlia Maymó   GRETEL 

Ivette Callis   MARE 

Pere Vàzquez    BRUIXA 
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FITXA TÈCNICA 

 

Jordi Font   TÈCNIC DE LLUMS I SO 

Nil Bofill   ENREGISTRAMENT I BANDA SONORA 

Marc Abril   DISSENY D’ESCENOGRAFIA 

Marc Abril   CONTRUCCIÓ D’ESCENOGRAFIA 

Montse Ciudad  DISSENY DE VESTUARI 

Montse Ciudad  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 

quatre espais de l’obra. La casa de Hansel i Gretel, el bosc, la 

casa de Xocolata per fora i la casa de Xocolata per dins. També 

trobarem diferents elements com taules i cadires, gominoles.... 

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 

 

“Hansel i Gretel” 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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