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Soc Natura és una instal·lació immersiva captivadora i original que ofereix una

trobada del bebè amb la naturalesa i una experiència col·lectiva amb altres

nadons i les seves famílies. Una experiència sensorial i poètica amb un pensat

contingut pedagògic pels primers anys de l’infant.

SINOPSI
Què passaria si per un instant fossis una
pedra que respira? O sentissis la caiguda
oscil·lant de la fulla d’un arbre? O si, fins i
tot, bufessis com el vent que arrossega tot
allò que troba?

Et convidem a una experiència sensorial.
Una instal·lació immersiva que ens obre
les portes a descobrir que formem part
d’un món instintiu i viu. Participaràs a
través del joc amb llums, sons, olors,
ombres i altres elements per orientar tots
els sentits en allò que som: NATURA.

Una experiència compartida,

un espai entre l’estar i l’investigar,

un espai per gaudir i relaxar-se…



LA INSTAL·LACIÓ
El dispositiu escènic consta d’estructures amb sensors, teles i objectes fàcils de

muntar i de manipular que busquen una connexió directa i sensorial amb la

natura, que es fa present i manté el bebè en una atmósfera lúdica.

Sorgeix d’una investigació amb imatges i sons reals del bosc i la natura de la

Vall de Llémena i les Guilleries, intervinguts artísticament. La pràctica aural, la

transformació de l’espai visual i la interactivitat subjectiva, lliure i orgànica són els

tres pilars conceptuals que componen la narrativa audiovisual i tecnològica de la

instal·lació.

Busca despertar la curiositat, la sorpresa i la descoberta a través de

l’experimentació amb els sentits i els elements de l’espai. Els nadons es

transporten i reconnecten cap allò que som i sentim, com a éssers vius

íntimament vinculats i interrelacionats amb el món del qual formem part, donant

lloc a l’espontaneitat i la imaginació.

“El suau cant dels grills en la tardor és per nosaltres el que nosaltres som pels

arbres i aquests, a la vegada, per les roques i els turons”

GARY SNYDER



Soc Natura

FITXA ARTÍSTICA

Idea original: Verónica Pallini

Disseny i creació de l’espai escènic: Raquel Moron

Espai sonor: Cesc Sidera

Realització audiovisual: Cesc Sidera i Ferran Bertran

Mezcla y máster: Narcís Sancho  i  Cesc Sidera

Construcció de l’escenografia: Raquel Moron
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Soc Natura

FITXA TÈCNICA

Experiència sensorial i instal·lació immersiva

Durada: 35 minuts

Aforament:
Ideal 20 persones (10 infants i 10 adults acompanyants)
Màxim 24 persones (12 infants i 12 adults acompanyants)

Edat recomanada: de 0 a 24 mesos

Espai diàfan
- mínim 10x5 metres (ideal 12x6 metres)
- sense llum natural o possibilitat d’enfosquir-lo
- fàcil accessibilitat

Proposta versàtil amb possibilitat d’adaptació a diferents espais.

Requeriments
*Projector 5.000 lumens
*Terra de vinil blanc (pot aportar la companyia)
*Equip de so amb connexió estéreo



Soc Natura és una instal·lació immersiva captivadora i estimulant
que ofereix una trobada del bebè amb la naturalesa i amb nadons de la seva

edat i les seves famílies. Soc Natura és joc, és descoberta, és llum i és emoció.



CONTACTE
info@lautenticateatro.com

931854840 - 699123139 (Whatsapp)
www.lautenticateatro.com


