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Fullerton Botanic Garden is an urban 

botanic garden that connects people 

to the world of plants, fostering 

delight and curiosity while inspiring 

an appreciation and sense of 

stewardship of the environment. 

Amb divertides històries, 
sorprenents personatges i un 
insòlit univers de 
música i sons, 
ens endisarem 
en el món 
d'un circ 
extraordinari.



ELS CONTES      
    "Contes del Circ" adapta a l'escena contes 

                               d’autors contemporanis
que destaquen per la
seva original visió de

                                       temàtiques universals
com l’amistat, l’amor  

 i la soledat.                   



GÉNERE 
Espectacle en clau de poesia i humor que fusiona la
narració oral i la teatralització  
de les històries mitjançant  
l’ús d’objectes i múltiples  
recursos sonors. 

Recomanat per: 
Educació Primària (6 a 12 anys)  
Públic Familiar 
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Fitxa artística 

Direcció: Carolina Falcone i Miquel Chimeno 
Narració i manipulació d'objectes: 
Miquel Chimeno  
Dramatúrgia: Miquel Chimeno 
Músiques: Carolina Falcone i 
Miquel Chimeno 
Producció: Ukecontes, Contes 
Acústics 
Agraïments: Riki Blanco 



Fullerton Botanic Garden is an urban 

botanic garden that connects people 

to the world of plants, fostering 

delight and curiosity while inspiring 

an appreciation and sense of 

stewardship of the environment. 

FITXA TÈCNICA 

Duració espectacle: 55 minuts. 
Espai escènic mínim: 4x3 mts. 
Muntatge: 2 hores per part de la Cía. LLums 
i so a discreció de la organització.
Desmuntatge: 90 minuts. 
Maquinària: Caixa negra amb teló de fons negre. 
Especificacions de so: Reproductor de C.D. i/o ordinador amb programa de 
reproducció d'audio. -Consola amb canals estèreo. Equip de P.A., monitors i 
etapes de potències corresponents. -2 canals de taula per micrófons, 1 
inalàmbric diadema i 1 de peu. -La Cia. pot proporcionar micros, amb 
conexions Cannon y Jack. -La Cia. proporcionarà en C.D. audio i memòria 
amb entrada usb, la música del preshow. 
Equip d'il.luminació necesari: -Consola, 12 canals de dimmers. -Tipus i 
número de focus especificats al plànol adjunt (adaptable al material de sala) - 
Presa de corrent a l'escenari, per conectar 3 llums.  



 www.ukecontes.com 

info@ukecontes.com 

Tel. 616 947 253 


