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SINOPSIS DÉJÀ VU
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DÉJÀ VU ens parla de la distància entre una persona i els seus somnis, del que és i el que
voldria ser. Somnis molt ambiciosos que desperten els seus aires de grandesa, però alhora
impossibles, que l'aboquen al desànim.
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Especialment suggerent, arriscat i fascninant… que a estones destil·la un humor fi, barrejat
amb un toc de surrealisme.

WWW.CIAMANOLOALCANTARA.COM

Tot plegat és un espectacle visual, sense
text, on es difuminen les fronteres entre
realitat i fantasia a partir d'una història
amb un punt de malenconia. Com si
"Bartleby, l'escrivent", és trobés de sobte
immers en el món fabulós d'Alícia al país
de les meravelles...
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Una realitat confusa en un espai i
moment indeterminats, amb un espai
escènic que juga amb la desproporció
extrema de les mides.
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L'univers sonor a través de la veu i el violí emfatitzen la dualitat del personatge, per
moments repetitius, vius i alegres, com la mateixa existè̀ncia. Transportant-te a un univers
oníric.
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Espectacle visual, sense text i música en directe.
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Per a tot públic, asonsellable a partir de 7 anys.
Durada: 60 minuts.
Espectacle de teatre o sala.
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FITXA ARTÍSTICA DÉJÀ VU
Idea, creació i direcció: Manolo Alcántara
Composició musical i arranjaments: Laia Rius
Intèrprets: Laia Rius, Manolo Alcántara i Andreu Sans/Sílvia Compte
Suport intèrprets: Joan Trilla
Diseny il·luminació i so: Ivan Tomasevic
Tècnic: Ivan Tomasevic/Pep Arumí
Diseny i construcció titella: Toni Zafra
Vestuari: Rosa Solé
Attrezzo i acabats pictòrics: Xavi Erra
Disseny escenografia: Manolo Alcántara
Construcció escenografia: Eduardo Ferná́ndez i Cia. Manolo Alcántara
Producció musical: Pep Pascual i Laia Rius
Enginyer de so, mescles i màster: Pep Pascual
Guitarres, llaüt i banjo: Josep Traver
Contrabaix i baix elèctric: Ivan Tomasevic
Percussions: Pep Pascual
Violoncel: Maria Bou
Violins i violí octovat: Laia Rius
Cors: Xavi Túrnez
Enregistrat a l'estudi: "Casa Pepe"
Gestió i producció: Clàudia Saez
Distribució Nacional: Portal71
Distribució Internacional: Alapista
Producció: Cia. Manolo Alcántara
Suport a la producció: Alfred Fort i Clàudia Saez per La Destil·leria
Co-Producció: GREC Festival de Barcelona
Suport: ICEC - Generaliat de Catalunya i l'INAEM.
Amb la col·laboració: Teatre Principal d'Olot, Teatres en Xarxa, Teatre Núria Espert de
Sant Andreu de la Barca, Teatre Clavé de Tordera, Teatre Bartrina de Reus, Social
Antzokia de Basauri i el Teatro-Circo de Murcia.
Agraïments: Guga Arruda, Raquel Garcia, Amèlia Bautista, Marie Pierre Durand, Toti
T́oronell, i totes aquelles persones i organismes que ens han ajudat i col·laborat a donar
vida a DÉJÀ VU.
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HISTÒRIA COMPANYA
Cia. Manolo Alcántara.
Sóc autodidacta, em considero més artesà que artista. Creo els espectacles totalment
des de la intuïció, el joc i la curiositat (el que em porta a pensar, de vegades, que no sé
res sobre el circ). Accepto el risc del circ i el transformo per compartir-lo amb el públic.
Entenc, visc i creo el circ des de l'evolució. Un recorregut personal que passa per
diferents etapes, totes importants. De fet, no entenc el moment actual sense cap de les
etapes anteriors. Aquest recorregut s'inicia amb un interès purament demostratiu per
arribar al dia d'avui, en que m'agrada amagar la tècnica per posar-la al servei de
l'espectacle.
En aquest procés he arribat a tenir unes constants, com un ADN que perdura muntatge
rere muntatge, (aflora en cada muntatge): la creació pacient i sense pressa, l'aposta per
la suggerència abans que l'explicació gràfica de les històries, la cura en l'aspecte visual
utilitzant estructures innovadores i la música en directe.
Durant la meva trajectòria he creat diferents espectacles, i alguns han obtingut premis:
*Genuinos Imperfectos de Circo Imperfecto (2000):
- Premi al "Millor espectacle de carrer" de la Fira de Teatre de Tàrrega (2001).
- "Aplaudiments Sebastià Gasch" (2001).
*Locomotivo de Solo Manolo (2006) :
- "Aplaudiments Sebastià Gasch" (2006).
*Plecs d' Enfila't (2010):
- Premi FAD Sebastià Gasch a les Arts Parateatrals (2010)
- Premi Zirkolika al millor espectacle de circ (2010)
- Premi al "Millor espectácle del Festival Intern. Outono de Teatro-FIOT" (2010)
*RUDO de Cia. Manolo Alcántara (2014):
- Premi Zirkolika a Millor espectacle de circ de sala (2015)
- Premi FETEN al millor espectacle de "Noches Feten" (2015)
*DÉJÀ-VU de Cia. Manolo Alcántara (2019)
A part dels meus espectacles, també he participat en altres com: Tranuites amb Lluís
Llach i Lluís Danés, Wasteland de Lluís Danés, ART de Manel Camp, El Col·leccionista
de Paissatges de Xavier Erra, PAS de Sergi Ots, entre d'altres.
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FITXA TÈCNICA
DURADA DE L'ESPECTACLE: 60-65 minuts
ESPAI:
Escenari Òptim:
Fons: 10m
Ample: 11m
Alt: 7m (Del terra a les barres)
Costats: 2m x costat
Escenari Mínim:
Fons: 9m
Ample: 9m
Alt: 5,50m (Del terra a les barres)
Costats: 1,5m x costat
Escenari:
Terra pla, sense desnivell
1 Punt d'anclatge o contrapesos d'un total de 300 Kg (xocolatines o
similar), en el punt central darrera del teló de fons.
(Es pel bloqueig de la seguretat de l'escenografia, la companyia portem
una platina o base de fusta i damunt col·loquem els contrapesos que
demanem, tal i com podeu veure en les fotografies que us adjuntem a
continuació):

Accés Escenari:
Accés directe des del vehicle de la companyia.
Del material que portem, hi ha 1 peça de l'estructura amb volum de: 2m x
2m x 1,5m (indivisible) (Peça de color negre de les imatges):
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ALTRES INFORMACIONS ÚTILS DE L'ESCENOGRAFIA:
L'estanteria muntada: 6m llarg x 3m d'alt x 1,5m ample (Pes: 400kg)
Barret muntat: 3m llarg x 1,60m alt (profunditat) x 3m ample
PERSONAL :
Descàrrega + Muntatge: 4 persones (Total: 2h)
Muntatge i Funció: 1 Tècnic/a de so (Muntatge i Funció)
1 Tècnic/a de llums (Muntatge i Funció)
Desmuntatge + Càrrega: 4 persones (30 minuts després de la
finalització de la funció, i durant unes 2h si l'accés de l'escenari al
vehicle es directe).
MUNTATGE:
Total: 7 hores
Descàrrega: 1h (Si l'accés del vehicle a l'escenair és directe i a peu pla)
Muntatge Escenografía: 2h
Implantació i enfoc d'il·luminació: 4h
(Per la companyia és ideal muntar el dia abans de la funció, o almenys fer
un pre-muntatge )
DESMUNTATGE:
Total: 3 hores
TELONS: Italiana 3 potes per costat, teló de fons amb obertura central
IL·LUMINACIÓ: (+ Plànol Adjunt)
Dimmer:
48 ch 2kw
dmx 512
Control:
La companyia compta amb un controlador entec
Instruments:
16 Pars 64 cp62
22 Retalls 1kw
23 Pc 1kw
2 Pc 2Kw
Màquina de fum (subministrada por la companyia)
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SO:
4 Monitors a l'escenari (2L + 2R)
PA conforme les dimensions de la sala
2 Micròfons ihalàmbrics (suminstrats per la companyia)
Targeta de so 4in/4out (suministrada per la companyia)
Mixer 6 canals
Ch1/2 Pc
Ch3 mic 1
Ch4 mic 2
Ch5 rtn mic 1
Ch6 rtn mic 2
Aux1 Monitor L
Aux2 Monitor R
Aux3 send mic1
MATERIAL:
1 Burra a l'escenari
CAMERINOS:
2 Camerinos, amb mirall i dutxa amb aigua calenta (si és possible)
S'agrairà si hi ha tovalloles.
Ampolles d'aigua mineral, des de l'arribada fins la sortida.
ESTACIONAMIENT/PARQUING:
Furgoneta: 7m llarg x 3m alt
Remolc: 6m llarg x 3m alt x 2,2m alt
Matrícula: 5930KTK
Model: Furgoneta IVECO DAILY + Remolc
Total: 13 metres
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EQUIP COMPANYIA EN RUTA:
2 Intèrprets
1 Intèrpret-Músic
1 Intèrpret-Assistent
1 Tècnic
1 Producció (no sempre)
PLANO DE LLUMS

CONTACTE:
Gestió i Producció:
Clàudia Saez +34 633 357 778 - info@ciamanoloalcantara.com
Tècnic Llums i So :
Ivan Tomasevic +34 698 317 936 - eltomasevic@gmail.com
NOTA IMPORTANT:
En el cas que qualsevol d'aquestes peticions, no siguin possibles per part del teatre,
sempre estem oberts al diàleg.
¡Moltes gràcies!
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CONTACTE
CIA. MANOLO ALCÁNTARA
info@ciamanoloalcantara.com
T. +34 633 357 778
+34 629 384 996
@ciamanoloalcantara.com

Distribució Nacional

Portal 71
rociopindado@portal71.com
T. +34 635 708 999

Distribució Internacional

Alapista
info@alapista.com
T. +34 657 488 149
+34 639 654 489

Producció:

Suport producció:

Coproductor:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

