
SWING IT!

CIA. MAR GÓMEZ

Espectacle-activitat participativa



SINOPSIS
“Swing it!” de la Cia. Mar Gómez

Dansa teatre i swing per a tots els públics

Aquesta vegada... ens atrevim amb el swing! Un espectacle de dansa teatre que 

barreja el llenguatge coreogrà�c propi de la companyia amb el ball social de moda.

Swing it! és una activitat participativa que consisteix en una peça curta narrativa 

al més pur estil Mar Gómez, seguida d'una classe oberta popular per tal que el 

públic gaudeixi i aprengui els fonaments del swing amb grans dosis d'humor.

Espectacle sense text 

Activitat en cat/cast/eng/it

Exhibició (10 min) + taller participatiu (50min)

Per a tots els públics

Estrenat al setembre de 2017 al MAC – Mercè Art de Carrer de Barcelona



ACTIVITAT PARTICIPATIVA
L’espectacle es transforma, buscant la comicitat amb el públic, en un taller amb 
enfocament teatral on s’ensenyarà una seqüència de moviments i es convidarà als 
participants a crear i expressar-se a través del teatre, la dansa i el joc! 

L’univers sonor s’integra a la coreogra�a i aquests estímuls facilitaran al públic 
fer les seves pròpies variacions. 
Ball i diversió assegurats!  



FITXA ARTÍSTICA

ESPECTACLE-ACTIVITAT PARTICIPATIVA PER A TOTS ELS PÚBLICS 
DURADA: 60’

Direcció artística: XAVIER MARTÍNEZ

Coreografia: XAVIER MARTÍNEZ I MARIA MARCOS

Intèrprets: XAVIER MARTÍNEZ I ANNA MACAU

Asistent coreogràfic: MAR GÓMEZ 

Escenografia: CIA MAR GÓMEZ 

Vestuari: CIA MAR GÓMEZ 

Producció i distribució: MARTA RIERA 

Suport a la gestió i distribució: CARLOTA MASVIDAL

ENLLAÇ AL TRÀILER DE L’ESPECTACLE: 
https://www.youtube.com/watch?v=fe3_F0BRTTo



FITXA TÈCNICA
 

Tipologia d’espais  
Espectacle concebut per a espais exteriors. Per a l’adaptació de Swing it! al lloc d’actuació es imprescindible 
rebre imatges de l’espai. Espai mínim útil: 7m x 7m. Superfície regular, neta i lliure d’obstacles.
* l’espectacle es pot adaptar a altres super�cies i dimensions; consulteu amb la companyia.

Acomodament
Accés directe al lloc de actuació amb el vehicle.
Vestuari tancat amb clau per a dues persones, amb serveis (WC), aigua corrent, equipat amb mirall, penja-ro-
bes, 2 cadires i 1 taula.

Horaris
Inici del muntatge: 1h abans de l’actuació.
Durada de l’espectacle: 60 min. aproximandament
Durada del desmuntatge: 30min des del �nal de l’actuació.

Equip de so
Potència segons les característiques de l’espai (P.A i monitoratge).
Conexió per a reproductor de MP3, iPad, o similar (minijack).
2 micròfons de diadema

Equip d’il·luminació
Espectacle concebut per a ser realitzat amb llum natural, en horari diürn.
En el cas d’actuació nocturna, es requereix d’il·luminació general.

Personal tècnic
Presència d’una persona de l’organització amb capacitat de decisió, des de l’arribada de la companyia i �ns 
a la sortida del recinte.
Tècnic de so.
Tècnic d’il·luminació només quan sigui necessari. Personal de càrrega i descàrrega quan no sigui possible 
l’accés a l’espai amb el vehicle.



CONTACTE

MARTA RIERA

tour@ciamargomez.com
+0034 932 2216 695
www.ciamargomez.com

Amb el suport de: 

Aquest espectacle és una producció de la Cia. Mar Gómez

CIA. MAR GÓMEZ

www.facebook.com/cia.m.gomez

@ciaMARGOMEZ


