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Pouco depois das festas natalicias, chega o CARNAVAL, uma festa em  que 
tudo vale. Fazendo uso de máscaras e disfarces saimos as ruas ao som dos 
diferentes grupos que passam animando a grandes e pequenos. 
À continualão lhes propomos uma serie de espectáculos que inundarão suas 
ruas de alegria e diversão: 



Rezikletas 
Espectáculo de rua e percursãono qual 3 actores-músicos realizam uma posta em cena consistente em um 
concierto itinerante onde o soporte sonoro é completamente acústico e realizado a partir de materiais 
reciclados e reutilizados. A proposta plantea ao espectador a possibilidade de reciclar sua propia 
creatividade e sua visão do mundo atual: posso construir meu entorno. 
Em base a uma creação colectiva propomos uma ação sonora e visual baseada na exploração de lí- 
mites de actuação em espacos públicos. A partitura fala da suposta evolucão humana: do instinto ao 
razonamento. 



Batucando 
Espectáculo musical itinerante para todos os públicos, que nos transporta até ao mundo da música 
brasileira. 
Mediante instrumentos típicos de percurcão brasileiros; surdo, contrasurdo, caoxa de samba, repenique, 
ago- gó, ganzà, tamborines, etc… Alea teatre nos apresenta a primeira e única batucada brasileira, onde a 
totalidade dos músicos andam sobre andas. 
A combinacão de música, acrobacia, espectáculo e antes de todo muinta altura, nos garantem a expectacão 
e animacão do público assistente. 



Steam Funk! 
Te propomos uma viagem a um momento mágico...¿do passado, do presente, do futuro? Um 

momento no que a rua se convertirá em lugar para a música, o baile, a diversão. 

Com a forca e frescura de um repertorio que mistura o R&B de NuevaOrleans com as versões mais 
funkys das bandas de rua e uma original posta em cena, na que qualquer pode ser protagonista, SteamFunk 
Show não deixará indiferente a ninguem. ¿Preparado para este tempo? 

Até  10 Componentes 



A quadrilha da TIA 
Ps intrépidos detectives da T.I.A., Mortadelo y Filemón 
com a colaboracão do Professor Bacterio, se embarcam  
numa nova missão “Operacão Ska” na que tenderão que ir 
em perseguicão de um grupo de Jamaicos subversivos. 
A Banda se compõe de um septeto musical, (Caja, bombo, 
tuba, trompeta, trombon, saxo y teclado) acompanhados de 
Mortadelo y Filemón en formato de títere gigante e o profe- 
ssor Bacterio com seu carro de inventos inverosímiles. 



Afro Sound System 
Espectáculo de música brasileira apto para todos os públicos composto por quarteto de músicos com 
instrumentos típicos da zona: Surdo, Contrasurdo, Rototom y Caixa, acompanhado até de  3 títeres gigantes 
que bailarão ao som da música para disfrute do público. 



Personagens de Conto 
Peter Pán, o  Flautista  de  Hamelín, o 
Mago Merlín, Simbad o Marino,  o 
Príncipe e a Bruxa  chegaram de um 
pais muito longincuo, O PAIS DOS 
CONTOS. Uma bruxa muito peculiar 
que com seus 2.5 mts de altura não 
deixará a ninguem indiferente. 
Tampouco o fará seu amigo o Gran 
Duyond, um perssonagem de altura. 

Espectáculo com música em directo. 



Cacharros 
O “Professor Chispeiro” a construido ums artilugios mecánicos, quatro voluminosos brinquedos que 
funcionan a corda. Quatro grandes brimquedos mecánicos, passeiam pela rua, sorprendendo-se com 
tudo aquilo que encontram. A propesta, ao largo da itinerância do espectáculo, combina o trabalho coral 
dos quatro perasonagens, a modo de carrilhão ambulante; o trabalho de improvisacão dos perssonagens 
com o público; Os movimentos coreográficos de ocupacão espacial. 



Ratas 
“Atencão! As ratas  invadiram a ciudade. ! 
Aparecem de todas as partes, saiem das alcantarilhas, de contentores, saltam y correm… 
Já não se escondem e são gigantes! Tomaram a ciudade e não à mata-ratas que sirva.  
Só à uma pessoa no mundo que pode levar-se esta divertida praga: um Flautista que 
chega de um país muito longe. Ainda que parecam umas ratas muito divertidas”! 



Insetos 
Borvuletas, mariquitas, abelhas,“mantis religiosa”, 
são alguns dos insectos reproduzidos neste 
espectáculo itinerante. 
Vai acompanhado de um vehículo motorizado em 
forma de insecto abstracto, totalmente equipado 
com som de 1000w. 
Toda uma colecão de bichetos..... 
Até 5 perssonagens. 



Elfosfera 
 

 
Os perssonagens mágicos do imaginario élfico, 
invaden a rua com seus jogos. Oberón, o Rey 
dos Elfos, Titania, a Rainha das Fadas e seu sé- 
quio de seres fantásticos jogam com os meninos 
e não tam meninos.Perssonagens em andas, com 
uma esmerada caracterizacão nos transportam 
ao mundo dos Sonhos… 

A partir de 5 componentes. 



A Corte 
 

 
Actores em andas e con máscaras representam a 
corte de Barataria. Entre eles encontramos reis, 
rainhas, príncipes, princesas e bufões. A grande ma- 
jestuosidade de seu porte e a elegancia de seus 
vestuarios contrarrestam  com a comicidade de suas 
acões o apito de suas voces distorsionadas. Cabalga-    
ta visual com uma cuidada caracterizacão e um es- 
pectacular vestuario, onde os perssonagens inte- 
ractúam com o público criando divertidas cenas. A 
partir de 5 componentes. 



Alice no  pais das maravilhas 
Alice chega com seus amigos do país das maravi- 
lhas, O chapéu louco, a lebre de marco, o coelho, a 
Rainha de Coracões com seu exército de cartas. 
Todos os perssonagens com uma espectacular ca- 
racterizacão utilizando elementos de altura para 
facer o desfile de rua mais vistoso. Vem a jogar no 
mundo das Maravilhas com Alice e seus amigos. A 
partir de 5 componentes. 



Aladino 
 

 
Com Aladino voamos ao fantástico mundo das 
Mil e Uma Noites, onde Todos os sonhos se 
fazem realidade. Aladino, Yafar, Jazmin, O sul- 
tão, Vendedores do zoco, e muintos mais perso- 
nagens nos farão disfrutar neste desfile visual 
com personagens em Andas e elementos 
móveis. A partir de 5 componentes 
-Elemento móvel de 1,50 de comprimento x 
1,50 de largura x1,25m de altura onde se 
instalarão um trono e estará decorado como o 
palacio do Sultão. 



Urban Safari 
Divertido desfile composto por um grupo de personagens recem chegados da selva: um canguro, uma 
avestruz y um papagaio (personagens em andas com aprox. 3 metros de altura), Mama Elefante 
(estructura insuflavel de aproximadamente 3’5 metros de altura, 2’5 metros de cpmprido y 1’5 metros de 
largura) y sua Cría, um gorila, um fotógrafo e um explorador. Éste último levará a reboque de seu 
espectacular buggi uma choza movel dentro da qual se encuentraol equipamento de som que aporta música 
e efeitos especiais ao desfile. 

- 6 Actores 
- Andas 
- Insufláveis 
- Confetis 

 



Torolé 
Um animal emblemático, mas diferente: vermelho, amarelo,com b o l i n h a s ... 
Seis touros muinto especiais e divertidos inundarão suas ruas de colorido Os acompanham dois corredores 
em andas que irão animando o público a seu passo,  um médico e uma una enfermeira com todo seu 
instrumental 
:seringas gigantes, sorop e outras loucas medicinas…E para completar o grupo, música, divertidas cancões 
que animarão as ruas e pracas durante o recorrido. 

- 10 Actores 
- Andass 
- Insufláveis 
- Confetis 



Puppets 
Para público familiar, este espectáculo - protagonizado por uns personagens muinto especiais - combina 
grande altura, interacão, confetis, música e vistosidade em um itinerante que nos deixará indiferentes. 
Alguns de nossos personagens medem mais de 3 metros, conseguindo assim um efeito de altura movel 
muito difícil de ver em andas. 

De 5 a 7 componentes 



O enterro da Sardinha 
Os mais aloucados e histriónicos personagens que todo o bom sepelio ade ter se apresentam para encher 
de colorido e vistosidade as ruas e pracas do lugar. Esta macabra recua siente uma enorme pena por o fim 
do carnaval mas também tem vontade de divertirse e divertir aos presentes com mil gracas, burlas y 
brincadeiras que não deixaão indiferente a ninguem. Para isso vem com a música procedente de seu 
carromato de madeira. Uma incessante serie de burlas, gags e situacões desterminantes se irão sucedendo 
entre estes personagens caminham pelas vías do lugar a que foram  reclamados. 
Esta visita estará adornada por confetis, serpentinas e posibilidade de efeitos pirotécnicos. 
Concluie com uma representacão teatralizada de um peculiar funeral aderecado com efeitos 
pirotécnicos. 6 actores 



Carabín, Carabán 
ESPECTÁCULO  FAMILIAR  COM MÚSICA FOLK E JOGOS 
“Carabín  Carabán”  e    nome  de  um  bosque,  mas  não  de  um  bosque  qualquer,  de  um  lugar  qual- 
quer, de um conto qualquer, “Carabín Carabán” e um bosque único, mágico e especial porque nele 
nascem todos os jogos do mundo e se queres os guardiães do bosque podem ensinar-te a jogar. Todo o 
mundoestá convidado a disfurtar dos jogos de “Carabín Carabán”: altos e baixos, grandes y pequenos, daqui e 
de fora....o importante e poder juntos jogar, enmquanto cantamos cancões de hoje e de sempre. 



Cucú Canta tú 
ANIMACÃO MUSICAL COm CANCÕES TRADICIONAIS 
“Cucú canta tú”, e uma viagem ao passado através de cancões tradicionais onde  pretendemos recuperar 
essas cancões com as que todos jugamos e rimos quando eramos meninos, para poder compartirlha-las 
com os meninos de agora e que não se ficam fechadas em uma caixa. 
Através de marionetas, actores e jogos participativos e porsupuesto da música, podremos disfrutar de um 
espectáculo cheio de cor e magia 



Alborota2 
ESPECTÁCULO FAMILIAR COM MÚSICA E VOZES EM DIRECTO 
Alborota2 e música, e teatro, e baile, e jogo.... 
Nosso proposito, unir a meninos e maiores em um concerto de cantos e risas, sacar a gente a jogar, a bai- 
lar, a divertirse. 
Nosso repertorio está composto por cancões de sempre, com divertidos arranjos, que meninos e não tam 
meninos conhecem. 
Acompanham a música,o teatro e os títeres, contamos historias que os farão sorrir , criando uma at- 
mósfera de alegría e diversão. 



Feliz no aniversário 
ANIMACÃO MUSICAL, BAILE E JUEGOS PARA  TODA  A FAMILIA 
Divertidíssima e animada animacão familiar com música, jogos, sorpresas e os personagens mais diver- 
tidos da obra de Lewis Carroll que querem contagiar seu ritmo aos assistentes bailando e bromeando.  E 
uma animacão musical teatralizada que convida  a todas as idades a celebrar o aniversário dos 
personagens com os bailes mais divertidos e os jogos maiss participativos. Pensada para pais e fihos. 
Música de todos los gustos y para todas las edades con el único objetivo de pasar un rato más  que 
entretendo de maneira conjunta.  Ademais  de Alice, o Chapéu Loco e a Lebre averá algúm personagem 
inesperado. Em definitiva e um divertido espectáculo para amenizar pracas e recintos. 
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