
The Tipi Experience!
Dossier de l’espectacle



The Tipi Experience! 13/08/2019

La companyia

Infantilades som una companyia de teatre per a tots els
publics nascuda a Barcelona amb projecció internacional 
que ofereix espectacles i experiències artístiques per a 
infants de totes les edats. A Infantilades investiguem un 
teatre experiencial que ens ajudi a connectar amb la part
ritual del teatre a través de propostes de carrer sala i nous
espais escènics. Juguem amb el teatre físic, el teatre
d’objectes i titelles, el teatre sensorial i el conta-contes.

Donem el tret de sortida amb una adaptació lliure de la 
obra de literatura juvenil MOMO, de Michael Ende, 
un conte per tots els públics amb música experimental 
en directe i amb The Tipi Experience! Una proposta
innovadora de teatre a espais no convencionals per als
mes petits de la casa.



Trajectòria

Infantilades neix de la ma de Mireia Branera. 
Després de més de 15 anys dedicada a la organització
de festivals de teatre i dansa i de treballar en la 
promoció internacional de companyies com La Fura 
dels Baus, Comediants, Dagoll Dagom, Sol Picó o La 
Cubana, la Mireia va decidir aprofundir en les seves
inquietuds artístiques i va fer un gir professional cap
a l'escena. Va estudiar interpretació a l’Escola de 
teatre experimental Laboratorio amb la directora 
xilena Jessica Walker i va cursar estudis de màster en 
dramatúrgia sensorial amb la Universitat de Girona i 
la Companyia internacional Teatro de los sentidos.
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Trajectòria

Els darrers anys ha col·laborat amb companyies com
ProjectA Teatre Social, Palo q'Sea, Antagon Theatre
Aktion, ha presentat dos monòlegs teatrals i ha 
explicat contes a diversos espais de la ciutat de 
Barcelona. La seva darrera experiència ha estat com a 
actriu i creadora al Fil d'Ariadna, amb la Companyia
Teatro de los Sentidos, on ha aprofundit en el 
llenguatge sensorial. Aquest any ha decidit unir els
seus talents en la creació i gestió i està endegant el 
seu projecte personal: Infantilades! 

Esperem que ho gaudiu tant com
nosaltres!
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Col·laboren

Infantilades disposa de diverses col·laboradores segons
el projecte. Sobretot actrius i actors amb un 
llenguatge escènic afí. Això vol dir de teatre corporal, 
experimental, sensorial i conta-contes. Actualment hi 
col·laboren l'artista multidisplinar i directora Carla 
Federico, l'actor Lluís Sobrado i l'art terapeuta i 
creadora Carla Mor Meler.
També estem engegant una col·laboració
interdisciplinària per posar la música a l'espectacle
Momo amb Umbra (Noe H).
Tenim assessorament en titelles del Taller Pepe Otal, 
en comunicació de l'empresa Both i tenim un local 
d'assaig cedit amablement per Bolivia Now. 

Gràcies!
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Sinopsi

Qui no ha volgut amagar-se en una cabana secreta en 
la infància? 
The Tipi Experience! és una experiència sensorial, 
ritual i secreta. Es crea un entorn màgic dins i fora
del tipi amb una escenografia que evoca la natura i es 
fa ús d'elements rituals com el tambor xamànic i 
s'utilitzen tècniques del teatre ritual, el teatre
sensorial, el conta-contes i el teatre d'objectes. 
Tot això per crear una experiència màgica i artística 
inoblidable i perquè els més petits connectin amb
l'estima cap al planeta, la mare terra i els rituals més
antics que provenen d'indrets amerindis llunyans.
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L'activitat comença fora del tipi on una actriu
comença a crear l'ambient del què finalment serà
l'experiència. Ella cantarà amb els infants, els
explicarà la manera peculiar i ritual de com s'ha
d'entrar a un tipi, organitzarà els grups i els
prepararà per l'entrada. 
Un cop dins del tipi i asseguts en rotllana es juga 
amb la foscor, les olors, els sons, el tacte i s'explica
una petita història de la mare terra, de l'aigua, del 
vent i del foc. 
Aquesta experiència no busca ser fidedigne a les 
antigues tradicions a les quals respectem moltíssim, 
però de les quals no tenim un coneixement profund. 
El que busquem és apropar als petits experiències
rituals de connexió amb la terra, de respecte i 
màgiques. 
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Fitxa artística

Gènere: Teatre a espais no convencionals

Experiència Públic: Infantil

Idioma: Català/Castellà/Anglès

A petició: Francès/Alemany

Durada: 15 minuts

Direccio i creació: Mireia Branera

Interpretació: Mireia Branera i Carla Federico

Producció: Infantilades Teatre
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Fitxa tècnica

Durada de l'experiència: 15 minuts

Durada de la instal·lació: 2 hores matí i 2 hores tarda

Entrada de públic: Cada 20 minuts (Es necessiten uns

minuts per reposar tots els elements i tornar a 

començar entre grups) 

Número de participants: 8 infants per torn

Total aproximat: 80/100 pax
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Fitxa tècnica

Un espai on posar el TIPI on arribi el corrent de 
llum i cablejat (en cas que no sigui possible
demanem que ens aviseu amb antelació per adaptar el 
contingut artístic)

Mida del tipi: 3 metres

Espai per les activitats fora del tipi: ¾ metres

Temps de muntatge i desmuntatge: 3/4 hores
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Moltes gràcies

Si teniu dubtes estem a disposar

TELÈFON: 671612805
INFANTILADES@GMAIL.COM

PROPERAMENT SEGUIU-NOS A
WWW.INFANTILADES.CAT

(EN CONSTRUCCIÓ)

mailto:INFANTILADESTEATRE@GMAIL.COM

