Un somni és explica la història d'una família d'óssos que viu feliç
al mig del bosc. Un bon dia es preparen per menjar una deliciosa
sopa, però decideixen anar a fer una passejada pel bosc perquè
la sopa es refredi una mica, ja que està molt calenta. Aquest
mateix dia una nena anomenada Rínxols d'Or està passejant pel
bosc, quan de sobte es posa a ploure i necessita aixoplugar-se.
Nerviosa, veu la casa dels óssos i decideix refugiar-se.
Quan entra a la casa veu tres plats de sopa. Com té gana, prova
la sopa de tots i, finalment, s'acaba la sopa del plat petit. Més
tard es troba tres cadires i, després de provar-les totes, decideix
seure a la cadira petita, però la trenca. Finalment es troba tres
llits i s'adorm al llit més petit.
Quan els óssos tornen a casa, s'adonen que algú ha entrat a casa
seva, ha provat les seves sopes, s'ha assegut a les seves
cadires... i s'ha estirat en els seus llits! Quan descobreixen a
Rínxols d'Or, els tres óssos s'espanten molt i surten corrent.

Productora i distribuïdora amb més de 30 anys d’experiència en
l’àmbit de les arts escèniques, esdeveniments, espectacles
teatrals, animacions de carrer i concerts.
A través de diferents companyies de teatre familiar, de carrer i
animacions, els nostres espectacles han aconseguit prestigi i
reconeixement en el territori espanyol i internacional; amb
premis a FETEN, Aalborg o Gaukler Festung.
Hem participat en l’organització d’esdeveniments de petit i gran
format, des d’actes per a empreses fins desfilades de carnestoltes
o cavalcades de reis mags. Treballem amb ajuntaments, tècnics
de cultura, programadors de festivals nacionals i internacionals,
centres cívics, distribuïdors privats i empreses; entre d’altres.

Producció: Tutatis
Direcció: Carla Lindstrom
Disseny d’escenografia: Nona Umbert
Construcció: Joan Pena
Composició musical: Jaume Carreras
Coordinació tècnica: Rubén Ruíz

Dimensiones mínimes:
6 m. d’ample x 5 m. de fons i 3 m. d’altura
Il·luminació:
24.000 watts aprox. Taula de llums de 24 canals amb la possibilitat
de fer submasters o grups.
*veure plànol de llums.
So:
2 P.A. adequada al recinte a sonoritzar. 2 monitors d’escenari.
Mesa de so amb canals suficients per al show (mínim 6) i 2 auxiliars.
4 canals de compressió i 2 d’efectes, que poden ser tan externs com
interns de la pròpia taula.
Característiques de l’escenari:
Càmera negra. Si és possible, terra de Linòleum negra. Si l’escenari
té una pendent pronunciada, posar-se en contacte amb la
companyia.

