


La Juna és una jove cambrera que viatja
a les nits a través d'una caixa màgica a

diferents indrets  del planeta Terra. 

JUNA



MAG
MARTÍ

En Martí, el guardià de la caixa, necessita l'ajuda de la Juna per
salvar el món. Els glaciars de l'Àrtic s'estan separant i desfent! 



NINUK

En aquesta nova aventura, la Juna tindrà l'ajuda de la Ninuk,
una esquimal que desitja ser cantant pop.



CAPITÀ
FOCUM

En Capità Focum vol fondre tot el gel de l'Àrtic per
convertir-se en el governant més poderós del planeta.



NENESNENS I

A través de la dansa, la música i l'ajuda dels més petits els
protagonistes derrotaran el malvat Capità Focum!



ANIMALS
DE L'ÀRTIC

També  salvaran animals, conservaran iglús i lluitaran per
salvar l'Àrtic. Tot plegat serà explicat amb il·lustracions per

apendre conceptes tan difícils com el canvi climàtic.



OBJECTIU

Aquesta història representa el resultat d'una societat capitalista artífex de mesures
anti mediambientals que han posat en perill l'existència del Planeta Terra.  

Podrà una simple cambrera aturar-ho?



FITXA TÈCNICA

GÈNERE. Dansa-teatre
DURACIÓ. 55 min

PÚBLIC. Familiar
IDIOMA. Català

FORMAT. Petit, mitjà
N. TÈCNIQUES. Rider*
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EXPERIÈNCIA



Creada al setembre de 2018. Joves d'acció formats i

multidisciplinaris. Decidits a posar veu als nostres

somnis!

QUI SOM?

CIA. TOMA PA' TI



Nascut el 10 d'abril de l'1997.
Autor, director d'escena, actor i

ballarí format a les escoles AULES
(2015-18), AREA (2016-19).

Experiència amb A little night
cabaret de CIA NS DANZA  (2018-
20),  a La Sireneta i Aladdí a CIA.

MAGATZEM D'ARS (2019-20). Actor
de teatre amb Àngels a Amèrica,

direcció de Jumon Erra (2018), Cara
de Foc direcció d'Oriol Vila (2017).

A  Sòmines és el director, coreògraf
i intèrpret dels personatges

secundaris (Martí, Ninuk, Focum).

EQUIP ARTÍSTIC
Raúl Heredia



Nascuda l'any 99, és de Santa Maria
de Palautordera. És ballarina
formada a AREA (2018-2020).

Experiència laboral com a
professora de Contemporani, Hip-

Hop i Afrobeats en diferents
escoles del Vallès Oriental.
Experiència escènica com a

ballarina de l'espectacle "On the
other side of the skin" presentada

al  MNAC  de Barcelona (2019). 
A Sòmines interpreta a la Juna.

EQUIP ARTÍSTIC
Maria Alabern



.

EQUIP TÈCNIC
Nascuda  el 14 d'abril del 1988.
Llicenciatura en Psicologia per

la UAB. Graduada a l'escola
d'interpretació Aules (2014-

2019). Experiència a Àngels a
Amèrica amb direcció de Jumon
Erra (2018), a Un quart de segle

(Microteatre de Barcelona,
2019) i a Mea Culpa al (Versus

Teatre, 2019).
A Sòmines és productora

executiva i cover dels
personatges secundaris.

Lucía Martínez



Nascuda el 20 de abril de 1995. És
regidora de teatre i productora

d'espectacles. Experiència al
Teatre la Massa de Vilassar de

Dalt i Teatre Goya (2015-2016).
Ajudant de producció a la

Cavalcada dels Reis Mags i a les
Festes de la Mercè (2017).

Recentment, acomodadora del
Teatre Tívoli (2018-2020) i

becària a la productora musical
Aqustic (2020).

A Sòmines és la cap de producció.

Laura Sánchez
EQUIP TÈCNIC



.

EQUIP TÈCNIC
Gemma Granados

Nascuda el 10 de setembre de
1994. Formada com actriu i

dramaturga aAules (2012–17), i
a la Sala Beckett (2017–18).

Cursant actualment ilustració a
l'Escola Joso (2019-20).

Experiència professional com
actriu en Barbablava el musical
(Teatro Zorrilla de Badalona–

2017), com a dramaturga i
directora en El escorpión

(Microteatre Barcelona–2018) i
actriu a ¿Por qué te vas?  (2019).

A Sòmines és l'il·lustradora.


