O público xa está preparado para ver a función, elas colocan os

seus tutús e comproban a maquillaxe, a música comeza a soar...
pero, para a súa sorpresa, a súa escenografía non está no
escenario!

En troques desta atopan unha montaña de plásticos.

Plié e Relevé somérxense neste mar de lixo descubrindo novos
xogos e creando mundos extraordinarios.
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Mergullarémonos nun mundo de plásticos, luces,
sonoridade e movemento.

As dúas protagonistas, unhas bailadeiras moi
peculiares, vivirán unha aventura na que teñen que

Eat
Drink
Smile!

“crear cultura a partir da varredura”. Comunícanse
con pareados, móvense con pasos de ballet

inventados por elas mesmas e axúdanse das luces
para crear diferentes atmosferas ó longo do
espectáculo, dando así ritmo e rima á obra.
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Formouse en diferentes estilos e

Formouse en interpretación e

métodos nas escolas Municipal de

diversos estilos de danza en

Vigo e Studis de teatre en

diferentes escolas de Madrid e

Barcelona onde se especializa en

Vigo como A Artística (Vigo) e

teatro xestual. Leva máis de 7 anos

Ladinamo (Madrid). Traballou

coma profesora de nenos en

como actriz en diferentes

diferentes eidos como o teatro,

espectáculos infantís, como Aladín

psicomotricidade en educación

perdido na Galiza e Menú Vexetal.

infantil e artes plásticas. Creou

Ademais de creadora e intérprete

diferentes espectáculos infantís a

de teatro para adultos. Como

partir da adaptación de contos e o

docente imparte clases de

uso de monicreques e obxectos.

Improvisación teatral para todas as

Actualmente forma parte do equipo

idades e realiza obradoiros con

artístico do Baúl da tía Tola e da Cía

cativos. Actualmente forma parte

Madialeva Teatro.

do equipo artístico do Baúl da tía
Tola e da Cía Madialeva Teatro.

o
o Dirección: O Baúl da tía Tola e Alfredo Rodríguez

o Idea orixinal: O Baúl da tía Tola
o Elenco: Soraya Paradela e Anna Cañadillas
o Escenografía: Dani González e O Baúl da tía Tola
o Vestiario: La Canalla
o Fotografía: Paula Pez
o Vídeo: Noemí Díaz Patiño e Paula Pez
o Deseño gráfico e montaxe de vídeo: Marcos Mosquera
o Técnica de luz e son: Paula Pampillón
o Asesoramento artístico: Olga Cameselle e Alfredo
Rodríguez

o *Agradecemos a colaboración dos espazos: Aartística e
A Agrupación Fotográfica.

- Posibilidade de colgar un
40 minutos

gancho lixeiro no teito
*Adxuntamos Ficha técnica
de LIXO

Infantil
–A partir de 2 anos-

22 de novembro 2019
Auditorio Daniel Castelao
Moaña

A compañía nace no ano 2014 en Vigo coa finalidade
de achegar a maxia do teatro ó público máis novo.
Neste baúl teñen cabida todos aqueles proxectos que
promovan a imaxinación, a ilusión, a alegría e a
aprendixaxe a través de diversos estímulos sensoriais
e do xogo.
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Gústanos traballar con diferentes materiais plásticos
descubrindo as súas posibilidades escénicas.
Nos nosos espectáculos dámoslle protagonismo á
creación de ambientes sonoros e imaxes visuais a
partir do movemento, da xestualidade e do son.
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Algunhas das nosas paradas:
Auditorios: Santiago de Compostela, Zona C ,
Xunqueira (Redondela), Moaña, Ponteareas Ourense,
Carballiño, Negreira, Ribeira, Mos, Xinzo de Limia,
Ames, Tomiño,...
Espazos artísticos: A Artística, Café-teatro Mimosa,
Dinamo Coworking, Sala Ártika e Teatro Aforo (Vigo),
Ítaca (Xinzo de Limia), Casa Colorida (Nigrán), Casa da
Cultura (Cuntis) e Casa da Cultura (Narón), CSCD As
Pedriñas (Mos), Biblioteca Carballo, Teatro do
Andamio,...
Festivais: MOTI, Mostra do Posible, Festival
Nubebes, Festival nun Local - tres edicións - e
Festival 85C
Teatro na rúa: Programa “No nadal...un conto” do
concello de Vigo, Festas de verán en O Porriño.

Espectáculo creado a partir de
diferentes teas e texturas.

Espectáculo creado a partir de
papel de estraza.

Espectáculo creado a partir de
plástico reciclado

Diversas Escolas infantís, Ludotecas e CEIPs
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655055654 (Soraya) 646045354 (Anna)
obauldatiatola.com
obaudatiatola@gmail.com

