


Istorio originala



Pailazak misio bakarra zuen 
bizitzan: zoriontsu izatea eta 
gainerakoak zoriontsu egitea.

Zorigaiztoko egun batean, berak 
eta jostailuz eta panpinez osatutako 
bere lagun taldeak zakarrontzian 
amaitu dute. Arrisku larrian daude, 
‘’Birrintzaile’’ zabor-kamioiak irentsi 
egin nahi ditu eta!

Pailaza laguntza bila abiatu da 
hirian barrena: hamaika arrisku 
saihestuko ditu, gatibu eta zainduta 
dauden ume mordoa aurkituko du 

bidean, lagundu nahi diotenak baina 
ezin dutenak.  Hiriak, mehatxuak, 
mugak, debekuak, gatazkak eta 
gehiegikeriak ditu. Zein zaila den 
hirian bizirik irautea!

Bizitzak proban jartzen ditu 
ameslariak, baina bizitzak zuk irabaz 
dezazun nahi du eta Pailaza bere 
eskuzabaltasun- eta elkartasun-
ereduaren bila doa, ekimenez eta 
bizitasunez beteta.
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Fitxa teknikoa
Familientzako eta 5 eta 8 urte bitarteko 
umeentzako ikuskizuna. Lehen Hezkuntzako 
1. eta 4. maila arteko kanpainak.

Iraupena
55 minutu

Hizkuntza
Euskara / gaztelania

Teknika
Aktoreak eta txotxongiloak

Antzezpen eremua
7,5 m (zabalera) x 5 m (sakonera) 3,5 
m (garaiera). Italiar erako edo aretoko 
antzerkia

Muntatzea
3 ordu

Argi eta soinu frogak
30 minutu

Desmuntaia
1 ordu
Furgonetarentzako sarbidea eta 
aparkalekua

Langileak
Aretoko teknikari bat
Artistei eta ikusleei harrera egiteko 
pertsona bat



Behar teknikoak
Argia
24 kanal bikoitz Dimmer, Patch 
konfiguragarriarekin eta DMX irteerarekin.
8 PC, 1000 w (biserekin, atzapar gabe).
8 Ebaki, 1000 w (atzapar gabe).
6 Par 64 Lanp 1 zk., 1000 w (atzaparrak).
6 bidalketa elektriko zuzen agertokian 
(220V/15 A).

Konpainiak jarritakoak
Argia
4 Foku mugikor Star Way (3 alboko 
kaleetan, 1 azkenengo hagan).
3 Panorama, 500 w (lurzorua, oin-argiak). 
Panorama Argi Beltza (1. haga).
Ordenagailu eramangarria argi-kontsola 
programatu gisa.

Soinua
2 CD irakurgailu
Nahasketa-mahaia 
Hari gabeko mikroak
Samplerra

Beste batzuk
Ke-makina
Kaleak argiztatzeko egiturak
DMX seinalearen kableak (3 pin)
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