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En En Jun Jun és un jove cambrer que viatja a les nits a travésés un jove cambrer que viatja a les nits a través

d'una d'una caixa màgicacaixa màgica a diferents indrets del  a diferents indrets del Planeta TerraPlaneta Terra..  

 

JUNJUN



La La MartinaMartina, la guardiana de la caixa, necessita l'ajuda d'en Jun per, la guardiana de la caixa, necessita l'ajuda d'en Jun per

salvar el món. Els glaciars de l'salvar el món. Els glaciars de l'ÀrticÀrtic s'estan separant i desfent! s'estan separant i desfent!  

MAGAMAGAMARTINAMARTINA
 



NINUKNINUK
 

En aquesta nova aventura, en Jun tindrà l'ajuda de la En aquesta nova aventura, en Jun tindrà l'ajuda de la NinukNinuk..

Una Una esquimalesquimal que desitja ser cantant pop. que desitja ser cantant pop.



CAPITANACAPITANA
FOCUMFOCUM

 



NENESNENESNENS INENS I



GÈNERE. Teatre musical
DURACIÓ. 50 min

PÚBLIC. Infantil (3-9)
IDIOMA. Català

FORMAT. Mitjà
N. TÈCNIQUES. Rider*

FITXA TÈCNICAFITXA TÈCNICA



GIRAGIRA
Xarxa de Centres Cívics de Barcelona:

DES 2019 - Torre Llobeta

FEB 2020 - Barceloneta

JUL 2020 - Trias i Peitx

OCT 2020 - Vallvidrera

DES 2020 - Guinardó

MAIG 2021 - Can Rectoret

JUNY 2021 - Can Portabella / Bon Pastor

GEN 2022 - Trinitat Vella

MAIG 2022 - Can Felipa

SET 2022 - Vil·la Urània

Juntes Municipals de Madrid:

ABR 2021 - Miguel Hernández

MAIG 2021 - El Madroño / San Juan Bautista

DES 2021 - Meseta de Orcasitas

DES 2022 - Zazuar

Catalunya:

MARÇ 2022 - Teatre El Magatzem - Tarragona

JUNY 2022 - Rambla Collblanc - La Canonja

SET 2022 - Poliesportiu d'Avià - Avià

DES 2019 - Residència artística - CC. Barceloneta

DES 2020 - Residència de creació - CC. Guinardó

MAIG 2021 / NOV 2022 - Finalistes de la

Fundación Nadine - Madrid

PREMISPREMIS

PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ
SET 2021 - Sala Plot Point - Madrid

GEN 2022 - Sala La Fundición - Sevilla

                          Sala El Apeadero - Granada

                          Sala Cochera Cabaret - Màlaga

ABR 2022 - Pasillo Verde Teatro - Madrid

MAIG 2022 - Aquitània Teatre - Barcelona

SET 2022 - Sala Tarambana - Madrid



PREMSAPREMSA

'Sòmines de l'Àrtic' és una obra per al públic infantil, amb el canvi climàtic com a teló de fons, i

tractant el tema d'una manera molt sensible i útil. Els més petits van poder saber de primera mà

què poden fer per evitar l'escalfament global i lluitar perquè els animals i el nostre entorn perdurin

durant molts anys. L'argument gira amb unes escenes musicals molt entretingudes amb cant i ball.

MÁLAGA AL DÍA

 

Us animem a gaudir d'aquesta nova i original proposta escènica, que omple els nostres cors i les

nostres ments de vitalitat, d'humor i perspectiva.

ODISEA CULTURAL

 Talent jove que aconsegueix la recepta perfecta de

entreteniment amb un missatge social potent.

PUNTO 7 TV



 

 

Toma Pa’ TiToma Pa’ Ti és una companyia d'arts escèniques i audiovisuals. Creada per joves és una companyia d'arts escèniques i audiovisuals. Creada per joves

actrius que van acabar els seus estudis i van emprendre projectes artístics per parlaractrius que van acabar els seus estudis i van emprendre projectes artístics per parlar

sobre els aspectes de la vida contemporània amb un ull crític. Els seus quatresobre els aspectes de la vida contemporània amb un ull crític. Els seus quatre

espectacles son: espectacles son: JustoJusto, , BenedictaBenedicta, , Sòmines Sòmines i i NimfesNimfes..

CIA.CIA.  
TOMATOMA  
PA' TIPA' TI



EQUIP ARTÍSTIC
Raúl Heredia

Forma part de la companyia Toma Pa' Ti des dels

inicis (2018) i és l'autor, director d'escena,

coreògraf i intèrpret de tots els espectacles:

Justo, Sòmines de l'Àrtic, Benedicta Televisió i el

projecte de sèrie de televisió Zarah. 

Format com a actor, ballarí i cantant a les escoles

de teatre musical AULES, de dansa

contemporània i clàssica AREA, cursos

d'interpretació amb les companyies de teatre

reconegudes T de Teatre, La Danesa i La Cubana,

interpretació davant de càmera amb Pep

Armengol i dramatúrgia amb Jumon Erra.

Com a intèrpret destaca la seva feina en la

companyia NS Danza (2018-2021) a A little night

Cabaret i Lo mejor de los 60,70,80s, a la

companyia Magatzem D'Ars (2019-2020) a

Aladdí i La Sireneta i a Acelera Producciones amb

Cuento de Navidad (2021-2022)

S'encarrega de la dramatúrgia, direcció,

coreografia i interpretació de Jun a Sòmines.



EQUIP ARTÍSTIC
Sònia Catot

Diplomada en el Recorregut de Formació Professional

com a intèrpret de Teatre Musical a l’escola Aules de

Barcelona (2014-2018). Formació prèvia en Angès

Miralbell (Auditori Santi Arisa), Entre el cel i la terra,

Manresa Teatre Musical, Teatre Kursaal (2008-2012)

i Comèdia Musical per la Coco Comín (2013). Forma

part de la companyia Toma Pa’ Ti des del 2020

sumant-se a l’equip de Sòmines de l’Àrtic com a

actriu i cantant.

Experiència professional com a ballarina i cantant a

Nens Perduts de BAH Produccions (2014), Mamma

Mia en la Gala de Catalunya Aixeca el Teló (2015), Nit

de musicals al Festival Grec (2017), Lo mejor de los

60,70,80s, A Little Night Cabaret amb NS Danza

(2018-2020), i com actriu de teatre musical a Tot el

que no ens vam dir al Teatre Maldà (2018).  Com a

corista amb Agrup Vocal a l’actuació de Some nights

de la Gala d’Operación Triunfo (2019) i com a ballarina

al videoclip La Venda de Miki Núñez (2020).

S'encarrega de la interpretació de l'esquimal Ninuk a

Sòmines.



Sara Gordon
EQUIP ARTÍSTIC

Graduada en música i cant G4 de ABRSM (2015),

anteriorment formada en cant i tècniques en Estill

Voice Training amb Silvia de la Calç, Daura Sàlica,

Susanna Domenèch i Yasmina Azlor. També formada

en teatre musical en la Escola de Dansa, cant i

teatre musical Eva Gris i Aules escola d'arts

escèniques (2009). Des de 2004 que està formada

en dansa contemporània amb Beatriz Torralvo, dansa

moderna amb Joanna Viladoms i Óscar Reyes, dansa

clàssica amb Toni Luque, Beatriz Macías i Oscar

Reyes i claqué amb Annalisa Mattioli.

Té experiència professional com a Ballarina en l'obra

Jo també soc Carmen de Beatriz Torralvo (2019),

com a Cantant en el Cor d'Amor X Amor 2019 d'Alicia

Serrat i Dani camps i, cantant i ballarina en Carousel

en Concert de Daniel Anglés i Xavier Torras. Ha

participat, també, en un videoclip per al grup de

música "2.35 Rock band" (2021).

S'encarrega de l'escenografia i  la interpretació de la

Maga Martina i Capitana Focum a Sòmines.



Laura Cabis
EQUIP TÈCNIC

Forma part de la companyia Toma Pa’ Ti des dels

inicis (2018) i des de llavors ha format part de tots

els espectacles. Encarregant-se de la producció

dels espectacles, la comunicació i premsa, així

com l'assistència de direcció.

Diplomada com a regidora de teatre i productora

d'espectacles (2012-2016) i en producció

audiovisual i esdeveniments (2017-2019).

Experiència professional com a regidora d'escena

al Teatre la Massa de Vilassar de Dalt (2012-15),

ajudant de producció i esdeveniments al Districte

Cultural de Barcelona (2015-18), acomodadora en

el Teatre Tivolí (2017-2020) i Teatro Apolo de

Barcelona (2020-2021). 

També, booking mànager a la productora musical

Aqustic (2020), assistent de producció a la sèrie

Feria de Netflix (2020) i a la productora MPC

Management (2021).

S'encarrega de la producció, comunicació i premsa

a Sòmines.



 

Contacte

654 737 682

ciatomapati@gmail.com

www.ciatomapati.com

Barcelona/Madrid

Premsa

Laura Cabis

Ana Baig
Grafista

Gemma Granados

Fotografia

Oriol Solé


