TALLER
DE TITELLES
I TEATRE!
HOLA!
Som la gent de l’equip del Teatre Tantarantana i se’ns ha
acudit una idea: i si t’inventes una obra de teatre?
Pots crear els personatges, pensar la història...
i fins i tot gravar-la per a que la publiquem!
EDAT RECOMANADA: DE 0 A 100 ANYS

tantarantana.com

EL QUE NECESSITES!
1. PINTA ELS PERSONATGES COM MÉS T’AGRADI I RETALLA’LS
2. ENGANXA UN BASTONET O UN LLAPIS A LA BASE D’UN DELS DIBUIXOS I DESPRÉS ENGANXA
UN DIBUIX AMB L’ALTRE ---> JA TENS ELS TITELLES!
3. INVENTA UNA HISTÒRIA. QUINA AVENTURA VIURAN ELS TEUS PERSONATGES?
A la següent pàgina trobaràs algunes propostes!
4. FES UNA HABITACIÓ DEL TAMANY DELS TEUS TITELLES. POTS FER SERVIR LES TEVES
JOGUINES.. O CONSTRUIR-LA AMB PECES! AIXÒ ES DIU “CONSTRUIR UNA ESCENOGRAFIA”
5. SI LA GRAVES AMB EL TELÈFON I ENS LA FAS ARRIBAR LA PENJAREM
A LES NOSTRES XARXES SOCIALS!
Instagram @teatretantarantana / Twitter @eltantarantana

FEM UN GUIÓ?
Un guió o llibret és el nom de les històries que s’escriuen per fer teatre. Qui escriu el guió es
diu DRAMATURG o DRAMATURGA, i decideix què dirà cada personatge.
Pots inventar què diu cada personatge i escriure-ho en un paper! O també pots inventar-t’ho
en el mateix moment. D’això en diem IMPROVISAR.
Et deixem algunes idees per a la teva historia. Pots fer-ne servir només una, o moltes...
o pensar les teves pròpies idees!
☆ Els Súper Herois i Heroïnes Del Pijama: Un dels personatges vol anar al parc però l’altre li explica que són els
Súper Herois i Heroïnes del Pijama i han de vèncer els malvats quedant-se a casa.
☆ L’amagatall de la gosseta: La gosseta d’un dels personatges (per cert, ja li has posat un nom?) vol jugar i s’ha
amagat. Entre els dos titelles han d’aconseguir trobar-la!
☆ El viatge imaginari: Els personatges han descobert un túnel secret enmig del menjador que els porta a un lloc
sorprenent.
☆ El misteri del fantasma: Un dels personatges vol fer una broma a l’altre i juga a fer veure que és un fantasma!
Ho aconseguirà?
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ABANS DE COMENÇAR! Pots fer el cartell de la teva obra. Pinta’l com més t’agradi, escriu el nom de l’obra a la
ratlla i penja’l . Així el públic sabrà quan comença la representació!
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TITELLA 1
ANVERS

TITELLA 1
REVERS

ULL! Si li dones la volta MOLT RÀPID activaràs el seu superpoder... no et cremis ;)
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TITELLA 2
REVERS
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TITELLA 2
ANVERS

Dóna-li la volta molt ràpid per amagar la seva identitat secreta...
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TITELLA 3
ANVERS

TITELLA 3
REVERS

I que comenci L’ESPECTACLE!!!

US ESPEREM MOLT
AVIAT AL TEATRE!

