Arriba a Formentera “Tatanka”, un espectacle de clown per tota la família
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El Consell Insular de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, informa que aquest proper
dissabte, 29 de desembre, a les 18.00 hores a la Sala de Cultura Cinema, es representarà
l’espectacle familiar Tatanka, de la Companyia Minúcia Teatre. Aquesta obra té una durada de
60 minuts i un preu de 3 euros.

La Mostra
Tatanka inaugura la XII Mostra d'Espectacles Infantils de Formentera que conclourà el dilluns
20 de gener. La Mostra està organitzada per Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes
Balears i el Consell Insular de Formentera, amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Baleàrics i
Trasmapi. Aquesta obra també forma part del cicle de teatre Illa a Escena que organitza el
Consell de Formentera.

La consellera de Cultura, Susana Labrador, ha explicat que tant amb l’organització d’obres com
Tatanka, com amb la Mostra, “esperem atraure al públic familiar i millorar l’oferta cultural de
l’illa de Formentera en aquestes festes i durant l’hivern”.

Sinopsis
Tal com Alícia va descobrir el País de les Meravelles seguint un conill blanc, mentre són
cercant pebrassos en Suli i en Munyaku són transportats a un món màgic i exòtic.

Allí descobriran una manera nova de mirar el món... estranyats al principi, de mica en mica es
deixaran atrapar per la filosofia dels indis d'Amèrica del nord, on no és tan important el què
tens, sinó qui ets. Voldran tornar aquesta parella de valents?

Tatanka és una obra dirigida per na Montse Bonet. Els actors Anselm Serra i Jordi Pérez
interpreten aquesta peça, que es passeja entre la cultura i la civilització dels indis que viuen a
Amèrica. En aquest sentit, la directora explica que “l’objectiu és traslladar al públic altres formes
de parlar, de menjar, de relacionar-se”.
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