


Presentació

L'Arbre de la vida és una obra de caràcter simbòlic dirigida a nens i nenes 
de 6 mesos a 4 anys, que delectarà tota la família.

Des d’Aboon Teatre volem transmetre una visió més amplia de la realitat 
que coneixem. Explorem l'imaginari i la vivència infantil per a acostar-la a 
l'adult, tot construint un espai harmònic entre aquestes dues realitats. 

Creem des de l'amor i el respecte profund a la primera infància. Les seves 
capacitats i percepcions són la nostra inspiració. 



Sinopsi

L'Arbre de la Vida és un cant a la creació. 
Un emocionant viatge que farà volar la nostra imaginació gràcies a un 
llenguatge simbòlic, sensible i minimalista. 

Com a protagonistes, les cinc Geometries Essencials, que ens submergi-
ran en la màgia de cadascun dels Elements que custodien: Foc, Èter, 
Aire, Aigua i Terra. Aquestes són les arrels invisibles de l'Arbre de la Vida, 
font de tota creació, que culmina amb l'aparició de l'Ésser humà.

Amb aquest espectacle volem homenatjar el preciós miracle de la vida.



La Companyia

Aboon Teatre neix l'any 2012 amb l'objectiu d'oferir teatre de qualitat per a 
la primera infància. 

Pioners en el sector, estrenem el 2014 el nostre primer espectacle que té 
molt bona rebuda. És l'inici d'una reeixida trajectòria professional on 
destaquem la participació en la Mostra d'Igualada 2017, Festival “Rom-
piendo el Cascarón”, Circuit Escena Pro de Cantàbria, Festival Mutis, El 
Desván, Festival Internacional de Vitòria-Gasteiz i Teatrea entre altres. Al 
2018 rebem el suport i mecenatge de la fàbrica de creació Nau Ivanow, 
on obtenim el primer premi del seu concurs Residència d'Emprenedors 
Culturals. Aquesta relació continua fins avui.

L'expansió de la companyia es consolida al 2019 amb l'estrena a MADfe-
ria de Baby Esferic i el seu esment com espectacle revelació. Li 
segueixen una sèrie de reconeixements com la participació en el progra-
ma Platea i la menció especial “R” d'espectacle recomanat que atorga la 
Comissió de la Xarxa Nacional de Teatres. 



Les nostres propostes són inèdites, fruit d'un procés de recerca i creació, 
obert a la col·laboració amb altres artistes. Tenim en compte no sols les 
necessitats del públic sinó també les dels espais que ens acullen, oferint 
tota la infraestructura tècnica en cas necessari.
 Després de tots aquests anys de treball i centenars de representacions, 
l'èxit de públic i crítica ens reafirma en la nostra vocació. La reacció dels 
més petits ha estat, i és, la nostra motivació i satisfacció.

Sentim el Teatre com un motor de canvi, un espai transformador on 
ampliar consciències i connectar amb la nostra Humanitat.



L’obra i els seus objectius
 
● Proporcionar un espai d'entreteniment de qualitat per als més petits i les 
seves famílies.
● Oferir al nadó una experiència transformadora en un marc de seguretat, 
amor i respecte, acompanyat pels seus adults de referència.
● Facilitar la imaginació i el món abstracte i simbòlic que es viu en la 
primera infància, donant espai a la lliure interpretació.
● Presentar a l'espectador de manera lúdica el potencial dels
Sòlids Platònics. 
● Fomentar la creativitat i la imaginació.
● Promoure una trobada amb l'art a un ritme més adaptat al nadó que el 
que li ofereixen la televisió i altres dispositius tecnològics.



Fitxa Artística
Direcció: Aboon Teatre.
Interpretació: Mei Samarra i Eduardo Telletxea
Dramatúrgia: Anna Serra i Mei Samarra.
Escenografia: Isabel Martinez i Eduardo Telletxea
Disseny de llums: Stefano Razzolini
Fotografia: Laula Guerrero Rosiñol
Vídeo: Arian Botey, Videostudi
Disseny gràfic: Iñaki San Miguel
Disseny web: Albert Busom
Efectes sonors: Rolando Alonso
Producció: Aboon Teatre

Fitxa Tècnica
- Espectacle per a nadons i les seves famílies
(a partir de 6 mesos)
- Sense text.
- Durada: 35 minuts (+ 15 minuts d'espai de joc opcional)
- Possibilitat de representar en qualsevol espai interior diàfan
(la companyia pot aportar tot el material tècnic necessari
de llums i so).
- Recomanable connexió minijack connectada al sistema
d'àudio de l'espai de representació.
- Espai escènic recomanat 6x6m (Mínim 5x5m).
- Aforament màxim recomanat: 200 persones.
- Temps de muntatge: 3h.
- Temps de desmuntatge: 1h.

8 PAR LED (cia)

2 TORRES (cia)

3 PUNTS CORRENT DIRECTA

1 MINI JACK (per a ordinador)
(al sistema d’audio del teatre)

Bagul (cia.)

Moqueta blanca (cia.)
5x4m

Biombo 3m (cia.)
Ordinador (cia)

Espai escènic 6 x 6m

Arbre (cia.)
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Contacte

Mei Samarra: +34 639 294 434
Eduardo Telletxea: +34 600 554 886

INFO@ABOONTEATRE.COM
WWW.ABOONTEATRE.COM

Projecte en reisidència d’emprenedors a: 

Col·labora : FUSTEJANT


