El pròxim dijous teatre familiar a Formentera
dijous, 21 de desembre de 2017 13:21

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura i Festes, informa que el pròxim dijous
28 de desembre a les 17.30 h a la Sala de Cultura (Cinema) es representarà el Viatge a la Font
de Xocolata
, una
obra de teatre per a tota la família i que forma part de l’XI Mostra d’Espectacles Infantils de
Formentera. La funció, que forma part de “l’Illa a escena” té una durada de 50 minuts i les
entrades es podran adquirir per 3 euros a la taquilla del cinema el mateix dia de la funció.
L’obra també forma part del circuit TALENT IB impulsat per l’Institut d’Estudis Baleàrics
(ILLENC) del Govern de les Illes Balears.

Sinopsi
El Viatge a la Font de Xocolata mescla interpretació, titelles, màscares i altres elements visuals
que fan més propera la història de na Cleta, una nena que viatja arreu en bicicleta i que és la
receptora de mil i una històries, que li conten què és el petroli, d’on ve, en quins productes es
troba, els mals usos que se’n fa, etc. La protagonista passarà per ports i països on la forta
presència d’aquest mineral no sempre hi aporta elements positius.

Aquest espectacle no només està destinat als més menuts, sinó també als adults que els
acompanyen, i és per això que es pretén que ells també se sentin atrets per la història i que
l’aprenentatge sigui tant per a pares com a infants. I tot això, sense passar pel drama, ben al
contrari és una història positiva, optimista i carregada d’emoció.

La companyia
Produccions de Ferro, dirigida pel reconegut actor i gestor cultural Toni Gomila, és una
empresa productora d’espectacles i gestió cultural que va néixer el 1998 com a associació
cultural i que es va professionalitzar l’any 2003. Durant aquests anys han participat en la
fundació i creixement de companyies d’animació infantil, teatre infantil i per a adults, i han
desenvolupat una intensa tasca en el sector de les arts escèniques a les Illes Balears.
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