


Dossier pedagògic de l’espectacle:

Amelia and the Moonshadows

La companyia Animamundi Teatre…

és una companyia de titelles especialitzada en la tècnica de les 
ombres xineses. Kerstin von Porat, autora i creadora dels 
espectacles, titulada pel Departament de Titelles de l’Institut del 
Teatre de Barcelona, va iniciar la seva activitat professional el 
1988 conjuntament amb Mercè Framis i el grup Framis von Porat.
El 2002, amb la seva nova companyia crea “Quatre contes i un 
llop”, el 2004 “La gran idea de la gran tortuga”, el 2006 “Ninots 
de fang”, el 2008 “El tresor amagat”, el 2009 “El petit roure”, el 
2010 “El jardí de l’avi, un conte reciclat”, el 2011 “La brigada 
dels bombers ratolins”, el 2013 “La màquina màgica”, el 2014 “El
conte de l’estrella”, el 2015 “El conte del gegant Dumdum i la 
petita Tulipa”, el 2016 “El príncep granota” el 2018 “El porquet 
que volia veure el món des de dalt” i el 2020 estrena “L’Amàlia i 
les ombres Lunars”

Les ombres

Hi ha moltes maneres d’explicar contes i històries. Una d’elles 
consisteix en utilitzar les ombres, una expressió artística molt 
antiga que permetia als pobles d’Orient recrear les històries 
mitiques dels seus déus i herois. Nosaltres hem triat aquest art per 
expressar el que volem transmetre. Pensem que el teatre d’ombres 
proporciona un resultat tan bonic i senzill com suggerent i màgic. 
Una sala a les fosques, una pantalla al davant, un focus situat entre
la pantalla i el focus…siluetes en blanc i negre i en color,
obejectes, textures, plantes, aigua, mans, cossos, veus, música, 
esclats de color…És dificil no deixar-se arrossegar per la màgia de
les ombres!



Amelia and the Moonshadows

Us presentem “Amelia and the Moonshadows”, un conte 
representat en llengua anglesa que us aproparà al Sol i als núvols, 
a la Lluna i als estels, a la Vía Làctia i als colors de l’Arc de Sant 
Martí!

“Amelia and the Moonshadows” és una obra de teatre que ens 
parla de l’equilibri de la natura a través de les ombres xineses.

Sinopsi:

El món de l’Amàlia és ple de llum i color!
Però…també hi ha un núvol que apareix quan menys t’ho esperes.
És tan gran i fosc que fins i tot pot tapar la llum del Sol.
L’Amàlia vol desfer-s’en! Ja en té prou!
Pero sense aquell núvol el seu món ja no serà el mateix. Tot 
comença a funcionar malament…molt malament!
Només la Lluna brilla en la foscor…
Qui podrà ajudar a posar en ordre el món de l’Amàlia abans no 
sigui massa tard?



Fitxa artística:

Guió original
i direcció: Kerstin von Porat
Ajudant de direcció: Emil Gutiérrez von Porat
Actors: Emil Gutierrez von Porat i Kerstin von 

Porat
Música: Kerstin von Porat
Escenografia: Kerstin von Porat
Tècnic de so: Daniel Ventura Puigvert
Durada: 45 minuts
Edats: Educació Infantil i Cicle Inicial
Producció: Animamundi Teatre

Abans de l’espectacle…

Explicar als nens i nenes que l’obra és un conte representat amb 
ombres xineses i que han de posar molta atenció al que passa a la 
pantalla per no perdre’n el fil. Darrera la pantalla i ha dues actors 
que manipulen i posen veus als personatges. Al finalitzar l’obra, 
tot aquell qui ho vulgui, podrá preguntar-nos el que s’escaigui 
sobre el funcionament  del teatre d’ombres. Estarem molt contents
de demostrar com estan fetes les figures i com es manipulen en la 
llum! 




























