TOMBS CREATIUS
CREEM ARTESANALMENT
JOCS I EXPERIÈNCIES DE
CARRER PER FER BATEGAR
ELS CORS
Tombs Creatius és una companyia d’arts
de carrer que proposa jocs i experiències
per mantenir despert l’infant que portem a
dins. Creiem en l’art com una espurna per
despertar inquietuds, per sacsar les ments i
per fer bategar els cors. Per això, portem a
les places propostes per a tots els públics
que generin experiències col·lectives, que
ens fan compartir, sentir, buscar, mirar,
observar... jugar.
Les nostres propostes són jocs i també
experiències que posen a prova l’enginy i la
capacitat per divertir-nos, per sentir
emocions, per generar records i per
compartir el carrer amb alegria i esperit
transformador.

Som mans artesanes,
ànimes curioses, cors
inquiets, ments
imaginatives

Des que va nèixer la companyia al
1998, la ment i el cor de Tombs
Creatius no deixen de crear. Sempre
trobem nous mons per explorar.
No ens cansarem mai de deixar que
la nostra imaginació jugui lliurement
a les places inventant noves formes
de divertir-nos, de sentir, de deixar
una petjada emocional a la nostra
memòria. Som infants i ho tenim
present sempre.

L’art combinat amb
l’artesania obre la
porta a tot un
món imaginari
que alhora de
jugar, fa
somiar.

COLORS DE MONSTRE
REIVINDIQUEM EL JOC EN
L'ESPAI PÚBLIC PER CREAR
EXPERIÈNCIES
COL·LECTIVES QUE ENS
CONVERTEIXEN A TOTHOM
EN INFANTS
La imaginació donant
tombs dóna pas a nous jocs
i nous llenguatges. I quan
obre la porta a universos
onírics i el talent artístic de
l’il·lustrador Carles Porta,
neix una col·lecció que va
més enllà dels jocs de fusta:
els objectes són escultures
que expressen, l’art
combinat amb l’artesania
obre la porta a tot un món
imaginari que alhora de
jugar, fa somiar.

Cada joc en una caixa. En
cada caixa, una història.
I en cada història, una
criatura nova. De
Senyor Tonet,
només n'hi
ha un.

L'ESTRANY VIATGE
DEL SR TONET
DEIXEU-VOS FASCINAR PELS
TRESORS DEL SENYOR TONET
La vida del Sr Tonet és fascinant. Les seves
aventures són un tresor per descobrir. Des
que vam conèixer la seva història, no hem
pogut deixar de pensar en ell i en els seus
viatges. Volem compartir les seves troballes
úniques, totes les criatures màgiques que va
conèixer en les seves expedicions. Estan dins
de cadascun dels 10 jocs construïts amb
material de desús. Entre fustes, palets i
mobles antics s'amaguen els seus secrets.
Cada joc en una caixa. En cada caixa, una
història. I en cada història, una criatura nova.
Deixeu-vos emportar per la curiositat per
descobrir un món de so, llum i moviment
que es fa real a través de la robòtica.
Hem reconstruït les històries del Senyor
Tonet. Hem donat vida als seus viatges
perquè de Senyor Tonet només n’hi ha un.
Cap com ell!

Ens cal públic com tu,
que vingui a la plaça
a fer pinya i que,
amb el joc,
doni vida
als nostres
Xics

XICS DEL XURRAC
VOLEU JUGAR A SER COLLA
CASTELLERA? VENIU A FER
PINYA AMB ELS XICS!
Apadrinada pels Margeners de Guissona i
pels Tirallongues de Manresa, aquesta és la
primera colla castellera nascuda d'una
fusteria.
Els seus membres són de fusta i cobren vida
a través del joc cada cop que surten a plaça.
Plantegen reptes d'enginy i posen a prova
gent de totes les edats.
Juguem a ser colla castellera i compartim
valors com el seny, l'equilibri, la força, la
cooperació, la perseverança o la diversitat de
capacitats.
Tothom pot ser xic del Xurrac. Només cal
jugar!

Una experiència que
desperta la passió per
l'animació. Una
proposta de carrer
per veure cinema
especial en
un lloc
especial.

PUCK CINEMA
CARAVANA
La PUCK és una caravana convertida en
cinema. Al seu interior, hi caben 7 persones
en un ambient especialment creat per oferir
una vivència audiovisual màgica en un
univers oníric dissenyat per l'il·lustrador
lleidatà Carles Porta.
Aquesta singular sala de cinema itinerant
projecta pel·lícules d'animació de les que
no es veuen ni als circuits comercials ni a la
tele. Són curtmetratges d'arreu del món
especialment seleccionats. La caravana
permet fer arribar aquest cinema a tots els
racons del món i aporta a les poblacions on
viatja una activitat molt especial que
gaudeixen persones de totes les edats.
Aquest esperit innovador i imaginatiu li va
valer el Premi del Públic Pom d'Or al millor
espectacle del VI Festival Sense Portes
d'Arts de Carrer d'Argentona.

Tota una aventura d'animació
per viure a través del joc,
endinsant-se en les pel·lis
de la petita caravana i
jugant amb els seus
personatges, per
convertir-se en
un més de la
Troupe.

PUCK I LA SEVA
TROUPE
EL CINEMA MÉS
PETIT DEL MÓN VIU
UNA REVOLUCIÓ
Els personatges animats han decidit revelar-se
i sortir de la pantalla de la petita caravana
PUCK per fer de les seves entre el públic. No en
tenen prou amb dues dimensions! Volen jugar i
necessiten un món més gran, mans
imaginatives i ments obertes que els facin
reals.
Viurem tota una aventura d'animació a través
del cinema de petit format, de jocs de carrer i
d'il·lustració en directe.
Tota la troupe de la PUCK està disposada a
posar el món cap per avall, a viure les
aventures animades a través dels seus jocs i,
fins i tot, a dibuixar-nos de nou, recrear-nos i
convertir-nos en uns personatges més de la
seva colla inacabable. Tan infinita com ens
puguem i vulguem arribar a imaginar.

Una experiència única,
intransferible, tan
curta com intensa i
que deixa al cor de
cadascú un
secret per
guardar.

EL VIATGE
HI HA EXPERIÈNCIES QUE
NOMÉS ES VIUEN UN COP A
LA VIDA. O DOS.
Dins del que sembla una caravana de fira
tradicional, s'amaga un aparell únic manegat
per un mecànic peculiar. Ell ens convida a
entrar en l'artefacte i a fer un viatge sideral
que ens portarà al límit. El camí s'ha de
recórrer individualment i porta a cada
persona a la frontera definitiva. Dins l'aparell
ple d'enginys mecànics, qui s'atreveixi a
entrar a l'espectacle i a fer aquest viatge
viurà una experiència única, intransferible,
tan curta com intensa i que deixa al cor de
cadascú un secret per guardar.
El mecànic misteriós s'encarrega de treure
de la màquina l'espectador protagonista i de
tancar la història amb una única frase.
T'atreveixes a sentir-la?
El cicle no s'atura, la història torna a
començar per a un nou viatger.

FITXES TÈCNIQUES
COLORS DE MONSTRE
Es requereix una zona plana, sense pendents
d’uns 400 m2.
És necessari que la furgoneta pugui accedir a peu
d’escena.
Cal reservar una plaça d'aparcament propera
a l'espai de l'espectacle per deixar la
furgoneta
Muntatge: 2h
Desmuntatge: 1h 30'
Sessions de 3h (matí/tarda) amb la possibilitat
de fer-ne dues (dia sencer) amb un descans al
mig.

L'ESTRANY VIATGE DEL
SENYOR TONET
Es requereix una zona plana, sense pendents
d’uns 300 m2 i una presa de corrent de 220v
És necessari que la furgoneta pugui accedir a peu
d’escena.
Cal reservar una plaça d'aparcament propera
a l'espai de l'espectacle per deixar la
furgoneta
Muntatge: 2h
Desmuntatge: 1h 30'
Sessions de 3h (matí/tarda) amb la possibilitat
de fer-ne dues (dia sencer) amb un descans al
mig.

XICS DEL XURRAC
Es requereix una zona plana, sense pendents
d’uns 300 m2.
És necessari que la furgoneta pugui accedir a peu
d’escena.
Cal reservar una plaça d'aparcament propera
a l'espai de l'espectacle per deixar la
furgoneta
Muntatge: 1h 30'
Desmuntatge: 1h
Sessions de 3h (matí/tarda) amb la possibilitat
de fer-ne dues (dia sencer) amb un descans al
mig.

FITXES TÈCNIQUES
PUCK CINEMA CARAVANA
Es requereix una zona plana, sense pendents
d’uns 200 m2 i una presa de corrent de 220v.
És necessari que la furgoneta pugui accedir a peu
d’escena.
Cal reservar una plaça d'aparcament propera
a l'espai de l'espectacle per deixar la
furgoneta
Muntatge: 2h
Desmuntatge: 1h 30'
Sessions de 3h (matí/tarda) amb la possibilitat
de fer-ne dues (dia sencer) amb un descans al
mig.

PUCK I LA SEVA TROUPE
Es requereix una zona plana, sense pendents
d’uns 400 m2 i una presa de corrent de 220v.
És necessari que la furgoneta pugui accedir a peu
d’escena.
Cal reservar una plaça d'aparcament propera
a l'espai de l'espectacle per deixar la
furgoneta
Muntatge: 2h
Desmuntatge: 1h 30'
Sessions de 3h (matí/tarda) amb la possibilitat
de fer-ne dues (dia sencer) amb un descans al
mig.

EL VIATGE
Es requereix una zona plana, sense pendents
d’uns 100 m2 i una presa de corrent de 220v.
És necessari que la furgoneta pugui accedir a peu
d’escena.
Cal reservar una plaça d'aparcament propera
a l'espai de l'espectacle per deixar la
furgoneta
Muntatge: 1h
Desmuntatge: 1h
Sessions de 3h (matí/tarda) amb la possibilitat
de fer-ne dues (dia sencer) amb un descans al
mig.

CONTRACTACIÓ:
DISTRIBUCIÓ CATALUNYA:

Tombs Creatius
629 805 006 · 625 123 493
info@tombscreatius.com

DISTRIBUCIÓ ESPANYA:

LaSala on Tour!
Jaume Nieto · 675 655 724
distribucio@lasalateatre.cat

DISTRIBUCIÓ INTERNACIONAL:

Stradactiva
Peppe Cannata · (+34) 657 143 177
info@stradactiva.com
production.tombs@gmail.com

www.tombscreatius.com
@tombscreatius

#TombsCreatius
COMPANYIA ASSOCIADA A:

#juguem

