


1988tik aurrera kalean ari gara lanean era guztietako 
jendearentzat. 

Harrezkero, antzerki parte-hartzailea egiten dugu, 
bertaratutako bakoitzari 

"antzezpen sozialean" duen jarrera
zalantzan jarriko diona .

Kalera ateratzen dugu artea, gizarteko gauzak beregana ditzan, 
komunitateari bere adierazpenetan lagun diezaion,

borondateak adoretuz, ideiak sortuz eta emozioak berrituz. 

Kalera!



Maese Zambulón, Madame Zoritak eta Rigoletto astoak
ikuskizunaz gozatzera gonbidatzen gaituzte.

Maese eta Madamen helburua,  "Zambulón asto esnea" saltzea da,
eta horretarako Rigoletto erabiliko dute jendea erakartzeko
Baina ez dute kontutan izan zenbateraino izan daitekeen 

egoskorra asto gazte baten izaera.
Gainera, jakinmin handiko izakia da Rigoletto, eta guztia
ezagutu nahiko du, eta horretarako muturra behar den 

tokietan sartuko du: berdin dio izozki denda bat
hala fruta denda bat izan.

Hala ere, gehien maite duena asto esnea da, dudarik gabe, 
eta edozer gauza egingo du trago bat lortzearren.

Baina Maesek eta Madamek ez diote erraz jarriko...



Adi ferieanteen 
hitzei:

“Handi nahiz txiki, 
jaun edo andere... 
lehentasunezko 
autoritateak! 
Sartu, ikusi ...

...eta egin barre!!!
Barreak bidea 

leuntzen bait du!”



Panta Rhei taldeak honako tokietan
aurkeztu du Astokillo Circus    

- Festival Internacional de las Artes de Costa Rica (FIA), 2014 (Estreno).

    - TITEREANDO. Muestra de títeres de verano, Vitoria-Gasteiz 2014.

        - Festival Internacional de Títeres GALICREQUES. Santiago de Compostela.

            - Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida (Valencia).

                - MITSoL. Muestra Internacional de Titiriteros solistas. Fuente Palmera.

                    - FETEN. Feria europea de artes escénicas para niños y niñas.

                        - FIRA DE TITELLES DE LLEIDA.

                            - Festival Internacional de títeres de Barañain (Navarra).

                                                              - Festival ARCU ATLÁNTICU 2015, Gijón  

Herri eta bailara amaigabeak 
zeharkatu ditugu jendeari 
irribarreak lortzeko, eta 
bertako jaiak ezagutzeko 
aukera izan dugu



EPEAK:

 MUNTAIA: 3 ordu
 BATZEKO DENBORA: Ordu bete 
 IRAUPENA: 55 minutu

BEHARRAK:
     ESKENATOKIKO NEURRI MINIMOAK:  
              SAKONERA: 7 METRO
 ZABALERA: 7 METRO
 ALTUERA: 3 METRO
                                     

     ESKENATOKIKO NEURRI OPTIMOA:             
              SAKONERA: 7 METRO
 ZABALERA: 8 METRO
 ALTUERA:  4 METRO
BESTE NEURRI BATZUK IZATEKOTAN, MOLDATZEKO GAITASUNAGATIK GALDETU

ARGIZTAPENA: 
          Gutxienezko Potentzia: 15.000 w
          10 PCs de 1.000 w
          3 RC de    1.000 w
          8 PAR de     500w 
         12 kanal Dimmer digital DMX irteerarekin
         Taldeak jarriko dituen 4 foko mugikor..

 SOINUA: 
           Kable gabeko 2 mikrofonoentzat nahasketa mahaia. Mikrofonoak taldeak eramango ditu.
          CD irakurgailua
          1.200 w-ko ampli�kadorea
          Ba�eak
          Behar izanez gero, taldeak argiztapen eta soinu ekipoak jar ditzake

Aretoko elektrikari bat eta makinista bat



https://drive.google.com/file/d/0B0lhiPvjTxrSa3BlQ210YkdOQUU/view?u
sp=sharing

sakatu goiko estekari 
eta ikusi bideo irudiak



Astokillo Circus, kontratazioa zabalik

Zenbakia: 945287078  /  656-789513
Posta elektronikoa: pantarhei@teatropantarhei.com

elkarlanean sortua

Panta Rhei Zigoitiako Konpainia erresidentea da

 


