
                   WET FLOOR

Cia CRIS-IS



SINOPSI

L’espectacle és  a punt de començar.
El festival ha contractat les serveis de l’empresa “ Wet Floor ", amb més de 30 anys d’experiència.
Una dona de la brigada de neteja  és l’ encarregada  de condicionar l’ escenari.
Una tasca senzilla, que es convertirà en missió impossible abocada al desastre.

Cristina Solé (Los 2play, Circus Klezmer, Circo Imperfecto) ens presenta el seu tan esperat primer solo de clown.

¡Una comedia eixelebrada  que et farà perdre els nervis i morir-te de riure!



EQUIP

Artista:
Cristina Solé Freixa.

Assesorament Artístic:
Jordi Magdaleno (Cia La Tal)

Direcció:
Miner Montell

Producció:
Quim Aragó

Vestuari:
Cris-is

Música:
Joel Condal



FITXA TÈCNICA

Espectacle fixe
Per tots els públics

Durada: 30 minuts 

Equip 
2 persones  (1 artista + 1 tècnic)

Espai d’ actuació:

Mides  mínimes de  l’espai: 8m x 6m.

Terra pla i llis ( sense pendent)
Fons tancat.

Lloc tranquil, sense circulació de vehicles

Colocació del públic en semi-cercle: en cadires o bancs  (en cas de no ser 
possible  s’haurà de preveure que el public segui al terra)

Aforament  ideal : 400 persones

Necessitem  una font  o aixeta a prop del lloc d’actuació per omplir cubells 
d’aigua.

So
Equip de so adecuat a l’ espai amb conector d’entrada mini  jack.

Iluminació
Només serà necessaria en cas d’actuar de nit ( sense llum del sol)
Llum  blanca general per tot l’espai d’actuació.

Muntatge
3 hores de muntatge
1 hora de desmuntatge
Serà necessari l’accés  de la furgoneta de la companyía al lloc d’actuació per fer 
la descàrrega  i càrrega.

Personal necessari
1 persona de la organització desde l’arribada de la companyia fins la seva 
marxa.
1 persona de seguretat si l’ escenografia queda montada durant la nit 
Després de l’espectacle  l’espai  queda ple d’aigüa i sabó. Preveure  servei de 
neteja.

Camerino
El mes  a prop possible del lloc d’actuació.  Amb  lavabo, taula, cadires, 
mirall i agüa mineral embotellada.
Agraïriem  fruits secs i fruita.

Parking
El mes a pro possible del lloc d’actuació i de l’allotjament. (a càrrec de la 
organització)

Si l’espectacle es programa 2 cops el mateix dia:

• Els dos espectacles es faran al matéis lloc.
• Mínim 1 hora de pausa entre el final del primer i el principi del segon.

Contacte:
Agnés Forn
T:627552208
cris@cris-is.info



Contacte

Agnés Forn
(Management)

T:+34 627552208
cris@cris-is.info
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