


Técnica - títeres de mesa e sombras

Duración  - 45 minutos

Público - infantil entre 4 e 10 anos

Medidas do escenario

Ancho – 6m. Fondo - 5m. Alto 2,4m.

Toma de corriente – 5.000 W.

Marie  e  as  estrelas  é  o  relato 
dunha  nena  que  quere  as 
estrelas  e  as  busca  por  todas 
partes, no pozo, entre as pedras 
do camiño, debaixo da cama, ... 
sen  saber  que basta  con  mirar 
ao sitio adecuado, no momento 
xusto,  para  atopalas,  tal  como 
lle  ensina  unha  noite  o  vello 
baobab.



Este espectáculo é unha adaptación do libro escrito e ilustrado por 
Pilar Millán cunha linguaxe poética, que nos trasporta a un lugar da 
sabana africana onde o soño desta nena se fai por fin realidade.

http://buratini-luachea.blogspot.com

teatro.buratini@gmail.com

Tel. 649823825



Argumento

Marie é unha nena que vive nunha aldea africana. O seu naior desexo é atopar as 
estrelas, e as busca por todas partes, debaixo da cama, entre as ramas do teito da 
súa choza, dentro do cántaro onde gardan o gran, no pozo onde vai buscar auga, 
entre as pedras do camiño…

Tamén pregunta  a  todos  onde  as  pode  atopar:  á  súa  nai,  á  araña  anansi,  ao 
escaravello, a ra, ao elefante...

Finalmente é o vello e sabio baobab o que unha noite lle explica onde encontralas e 
asegúralle que sempre estarán aí para ela.

Posta en escena

Espectáculo de monicreques de mesa e sombras.

Represéntase cunha soa actriz na escena, que fai o personaxe da nai e manipula os 
títeres de variña (marie), de mesa (escarabello, araña, ra, puercoespín) e sombras 
(elefante, xirafa, rinoceronte, león).

Finalmente tamén un baobab intervén como personaxe.



A escenografía representa o interior dunha choza e o exterior do poblado dunha 
aldea, así como diversos lugares da sabana africana.

Na  mesa  despréganse  os  decorados  e  no  fondo  proxéctanse  imaxes  que  a 
complementan.

Sobre os fondos incorpóranse as sombras.



A banda sonora ten ritmos e melodías  do continente africano con dúas partes 
diferenciadas:

Cancións infantís  recollidas no libro-disco Nanas do baobab da Ed.  Kókinos.  É 
música vocal que se asocia ás escenas que transcorren no poboado e en concreto a 
aquelas nas que aparece o personaxe da nai.

Contamos tamén coa colaboración de Adrián Saavedra o do grupo de percusión 
Odaiko, que aportan temas orixinais interpretados cos djembés, a marimba e a 
kalimba.

Asócianse  ás  escenas  da  sabana  e  á  aparición  dos  personaxes  -  animais  e 
proporcionan o ambiente de aventura.



Unidade didáctica

Marie e as estrelas é un proxecto educativo que pretende achegar aos nenos o arte 
e a cultura africana, como un xeito de invitalos a que reflexionen sobre realidades 
diferentes á nosa.

Utilizamos o espectáculo teatral como medio para un traballo máis amplo no campo
da educación intercultural.

Para iso proporcionamos recursos sobre a realidade africana: arte, cultura, infancia, 
educación, etc. no blog http://buratini-luachea.blogspot.com .



Propoñemos, na unidade didáctica, actividades  complementarias para incidir nos 
obxectivos propostos.





Estrea prevista no segundo trimestre de 2011


