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QUè?
Qui va dir que la ciència era només per a 
científics?

CIÈNCIA CLUB CLOWN és un exemple de com el teatre pot educar 
entretenint als xiquets.
DuesDues excèntriques científiques anomenades Dendrita i Alcalína 
ens mostraran un laboratori realment impressionant ple 
d'aparells, peculiars personatges, però sobretot ple 
d'experiments científics d'allò més curiosos i educatius.
Un lloc replet de materials amb els quals experimentar i poder 
aprendre ciència al mateix temps que rius.



QUI?
Vam nàixer com a empresa el 8 de Setembre 2007 a Cantàbria i ens traslladem a València al setembre de 2009, desenvolupant el nostre treball amb 
projecció i distribució a nivell nacional i europeu, realitzant conjuntament treballs escènics i audiovisuals. Sempre des d'un model independent, apos-
tant clarament per les creacions contemporànies, en la majoria dels casos d'autoria pròpia o l'adaptació de grans clàssics. Després de 8 anys de tra-
jectòria, on hem realitzat 7 espectacles teatrals, 3 curtmetratges i nombrosos audiovisuals per a tercers, en l'actualitat tenim en gira ( a més del 
nostre actual projecte CIÈNCIA CLUB CLOWN ) els espectacles “Tot esperant Raval” (teatre adult, basat en dues obres de Fernando Raval) i “Quijoote” 
(teatre familiar, basat en l'obra immortal de Cervantes, a través de la mirada de dues clowns) .

Per a aquest projecte, a més del nostre equip habitual amb ALBA ALEGRE en la producció i IVÁN ARBILDÚA en la direcció comptem sobre l'escenari amb 
dos noves companyes:

MARILÓ TAMARIT I ASUN CEBRIÁN (Músics, actrius i clowns) ambdós formen part de l'equip artístic de l'ONG Payasospital i de la companyia Huit Teatre.

(*Les trajectòries de tot l'equip artístic de pot consultar en la nostra web)

I darrere de les taules, per a col·laborar en la producció i distribuint, estarà VANESSA GINER la qual va realitzar els seus estudis en el Conservatori Su-
perior de Música de València, flauta. Ha compaginat la seua professió de cantant i música amb treballs de diverses disciplines com el teatre, publicitat 
(espots per a Jesmar, Famosa, etc,) doblatge ,sarsuela i presentadora per a TVV (Planeta Bicicleta). Ha realitzat innombrables treballs com a cantant 
de directe i també de sala (CD’s per a editorials com Anaya, etc). Obté la titulació de Tècnic de Gestió Soci-Cultural i decideix crear la plataforma Sul-
tana Cultural, per a difondre, crear, distribuir i potenciar treballs de música i educatius amb una mirada de respecte cap a totes les cultures i cap a 
totes les persones, apostant per la diversitat i la interculturalitat.



ACTRIUS - MARILÓ TAMARIT i ASUN CEBRIÁN
LA PRODUCTORA - ALBA ALEGRE (Tú el arte, yo el papeleo)
LA DISTRIBUÏDORA - VANESSA GINER
DIRECCIÓ I CREACIÓ - IVÁN ARBILDUA 
ESPAI ESCÈNIC - PACO MORUNO 
DISSENYADORA GRÀFICA - CINTA VILLALOBOS 
VESTUARI - VESTUARI - QUIQUE MONTOYA
AUDIOVISUALS - SALANEGRA AV
MÚSICA - NATXO TAMARIT
COMUNICACIÓ i PREMSA - JOSÉ CAMARILLAS (Arriers Media)
FIGURANTS - PACO ALEGRE, MARINA ALEGRE, CANDELA GRANELL i PAQUI NOGUERA
COL·LABOREN - SHEREZADE SORIANO (Actriu), DAVID TORRES (Actor), JAUME COSTA (Actor), FERNANDO SAPIÑA (director del Institut 
de Ciència dels Materials, ICMUV) ANA CROS (Catedràtica de la Universitat de València. Àrea de Física Aplicada) 
i ANABEL TERRAES ( Tècnic de Laboratori. Departament de Química de la Universitat de València)i ANABEL TERRAES ( Tècnic de Laboratori. Departament de Química de la Universitat de València)

ESPECTACLE CREAT PER: AMB LA COL·LABORACIÓ DE:



Durada: 60 minuts
Idioma: Valencià o Castellà
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1  pantalla on connectarem en directe 
amb personatges històrics del món de la ciència
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PER A QUI?
Tenim la possibilitat d'adaptar l'espectacle a diferents Target:

PER A REPRESENTACIONS PER A PÚBLIC GENERAL

Recomanat per a públic familiar, xiquets i xiquetes a partir de 6 anys.

PER A REPRESENTACIONS DE CAMPANYES ESCOLARS
- Possibilitat d'abastar classes entre 3º de primària i 2º de E.S.O, en una versió de 45 minuts amb un llenguatge poc tècnic.

- Possibilitat d'abastar classes entre 1º de E.S.O i 4º de E.S.O, en una versió de 60 minuts amb un llenguatge més tècnic.

*Adjuntem dossiers pedagògics.*Adjuntem dossiers pedagògics.



Condicions per a teatres : 

Llums:
• 4 Barres de llums.

• Taula 24 canals de llums.
• 13 focus tipus PC 1000W
• 7 retallas 1000W
. 6 panorames 1000W. 6 panorames 1000W

• 2 Peus de focus per a carrers.
• Cables i preses de corrent per als focus.

So:
Equip de so amb possibilitat de connectar a ordinador 

Projector controlable des de cabina i pantalla de projecció o ciclorama en fons d'escenari

Escenari:
mínim 6 metres d'ample, 5 metres de fons i 4 metres d'alturamínim 6 metres d'ample, 5 metres de fons i 4 metres d'altura

*adjuntem fitxa tècnica detallada

Contacte tècnic en: info@salanegra.es

AMB QUÈ?



QUAN? Tu decideixes !

pots contactar amb Vanessa Giner 627079977 / vanessa.giner@hotmail.com

 o amb Alba Alegre 636724182 / info@salanegra.es



HAN DIT!premsa i opinions de públic
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