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CREACIONS A MIDA
Tanaka Teatre oferim un servei de creació A MIDA donant forma a projectes i idees.
Donem resposta i solucions a les teves inquietuds.
El resultat són:
 Espectacles teatrals
 Contes a la carta
 Activitats lúdiques
 Tallers específics
 Animacions
 Visites guiades
 Dinamitzacions i conduccions d’actes formals i informals
 Publicitat amb contingut
 Presentacions de producte
 Casaments
 Conferències
 ... i molt i molt més.

Creem il·lusions i fem realitat els teus somnis. Com?
Per a elaborar cada projecte A MIDA, la companyia capta l’essència del que el client necessita,
ja sigui comunicar una marca, organitzar un esdeveniment o transmetre determinats valors.
Després de la recollida d’informació – Briefing - a través de reunions i posades en comú, fem
un treball de recerca sobre la temàtica que es vol tractar. Amb aquesta informació, procedim
al brainstorming, generació i debat d’idees i conceptes. Després, dissenyem i guionitzem una
proposta per tal de transformar el contingut primari al codi teatral. El seguiment de totes les
etapes de creació i producció, ens permet oferir un resultat d’alta qualitat adaptat a les
necessitats del client.
Treballem per empreses i institucions que tenen com a públic objectiu els infants i les famílies.
Els ajudem a comunicar els seus productes, serveis i valors amb un codi teatral, transformantho en una història plena de contingut.
Tanaka creu que el teatre és una eina de comunicació per expressar una infinitat de coses, de
manera lúdica i educativa, i per això et proposem que ens expliquis les teves idees per poder
dissenyar el teu viatge A MIDA.
A continuació us detallem exemples d’alguns projectes A MIDA que hem realitzat:
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ESPECTACLE TROBADA D’ESCOLES VERDES 2017
L’encàrrec va venir des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i
l’objectiu era fer més amena la Trobada d’Escoles Verdes de Catalunya. L’Acte va tenir
lloc a la Sala Àgora del Museu Agbar de les Aigües i l’espectacle que vam idear parlava
de la importància de preservar l’aigua. Mitjançant les bombolles, les onades del mar o
una pluja fictícia vam viatjar pel cicle de l’aigua d’una manera poètica i també molt
participativa.

ESPECTACLE TROBADA D’ESCOLES VERDES 2018
Per segon any consecutiu, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat ens va encarregat un espectacle a mida per la Trobada d’Escoles Verdes. En
aquesta ocasió el missatge que havia d’arribar era “conservar i protegir la
biodiversitat”. Per això vam crear un espectacle on es mostraven diferents ecosistemes
i la riquesa biològica del nostre planeta, per acabar fixant-nos en l’entorn proper dels
infants, com el pati de l’escola o els parcs del nostre barri.
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DINAMITZACIÓ DE L’ACTE DE SIGNATURA ESCOLES
+SOSTENIBLES.
Cada any, les Escoles + Sostenibles realitzen l’Acte de signatura de tots els centres de la ciutat
adherits al Saló de Cent. Tanaka Teatre porta varis anys seguits encarregant-se de la seva
presentació i la dinamització dissenyada perquè tan els alumnes com les institucions
governamentals assistents gaudeixin de l’estona i perquè el missatge de participació ciutadana
sigui present al llarg de tot l’acte.

ESPECTACLE SOBRE LA HIDRATACIÓ PER A DANONE
“7 d’aigua” és un espectacle de titelles encarregat per l’agència de comunicació Dharma
Factory i Aguas Danone (amb les seves marques Font Vella i Lanjarón), amb l’objectiu de
millorar la hidratació dels infants entre 4 i 6 anys. L’espectacle té com a protagonistes els
personatges de les publicacions de les activitats del projecte educatiu de la marca.
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PRESENTACIÓ DELS JOCS FLORALS A NOU BARRIS I SANT
MARTÍ
Tan el Servei Educatiu del districte de Nou Barris com el de Sant Martí ens va encarregar la
presentació dels premis dels Jocs Florals Escolars. A part de conduir l’entrega de premis, vam
amenitzar l’acte amb diferents esquetxos relacionats amb els gèneres literaris. Duna manera
molt divertida vam mostrar els diferents estils d’escriptura com la poesia, la novel•la policíaca,
la notícia de premsa, el còmic o la cançó.

ACTE DE LLIURAMENT DE DISTINTIUS DE LA XARXA D’ESCOLES
PER A LA SOSTENIBILITAT DE CORNELLÀ

El Departament de Medi Ambient de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat es va posar en contacte amb
nosaltres perquè creéssim un petit espectacle per
als nois i noies de diferents escoles de la ciutat que
venien a rebre el distintiu que els acredita com a
Escola Sostenible. Vam idear un espectacle que
girava al voltant de les accions necessàries perquè
un vegetal creixi: preparar una bona terra, regar
amb aigua i afavorir la llum del sol.
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PRESENTACIÓ DE L’ACTE D’ADHESIÓ A LA XARXA “AL PRAT,
ESCOLES + SOSTENIBLES”
Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat de Llobregat volien una presentació de l’Acte de
renovació de l’adhesió a la Xarxa “Al Prat, escoles més sostenibles” que fos dinàmica i
divertida. Vam conduir i amenitzar l’acte amb diferents escenes i vam portar a l’escenari una
botiga dels “desitjos verds” perquè els públic assistent pogués deixar escrit la seva idea d’un
món millor.

ACTE DEL DIA INTERNACIONAL DE LES ESCOLES PER LA NO
VIOLÈNCIA I LA PAU.
Amb l’objectiu de difondre valors com el respecte, la cooperació i la convivència, l'Ajuntament
de Figueres ens va encarregar la posada en escena dels Contes per la Pau. Per aquesta festa,
vam desenvolupar un espectacle que anava des de la rebuda dels 1.200 nens i nenes
participants, la teatralització dels contes (amb construcció de titelles gegants especials per
l'ocasió) i la coordinació dels parlaments de les autoritats.
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PARTICIPACIÓ A THE FAMILY RUN DE BARCELONA I SANT
CUGAT.
The Family Run és una festa esportiva familiar on grans i petits uneixen forces per gaudir d’una
cursa plegats. Tanaka Teatre va participar a la festa final de l’edició de Sant Cugat i de
Barcelona amb el muntatge Bon profit! adaptat per a l’ocasió. Els participants es van endur un
obsequi amb endevinalles i fotos per jugar a construir els propis titelles i aprendre més coses
de les verdures mentre mengen a casa en família.

VIATGE EN GOLONDRINA PER FESTES DE LA MERCÈ DE
BARCELONA.
Durant cinc anys el Port de Barcelona ha celebrat el dia de la Mercè amb una jornada de portes
obertes a les Golondrines i ha encarregat a Tanaka Teatre l’animació dels viatges. A través d’un
“creuer” de 45 minuts, identifiquem edificis emblemàtics, reconstruïm la història del Port,
expliquem els canvis que ha sofert i descobrim moltes curiositats del seu dia a dia d’una
manera lúdica i animada.
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CONTES DE L’HORTA DE LA NOSTRA TERRA PER A CAPRABO
(promoció de producte i publicitat amb contingut)
Amb l’objectiu de promocionar els productes frescos i de proximitat, l’empresa Caprabo ens
va encarregar una activitat relacionada amb la campanya “La millor selecció de les nostres
comarques”. El resultat foren tres històries interactives que es va dur a terme a 45 botigues de
tot Catalunya dins de Moments Caprabo.

“ENS HO MENGEM TOT!” PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Per Escoles + Sostenibles (programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius de
Barcelona en el projecte de construir un món millor i més sostenible) vam crear un material de
suport pedagògic en forma de titelles i de contes que serveixen al professorat com a recurs per
treballar la procedència dels aliments que es consumeixen al menjador escolar, quantificar el
malbaratament i analitzar la petjada ecològica dels aliments malbaratats.
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ESPECTACLE ITINERANT A COLLBATÓ
Arran de la normativa que prohibeix el lliurament gratuït de bosses de plàstic per part dels
comerços, l’Ajuntament de Collbató va comptar amb Tanaka per informar els comerciants i els
visitants del mercat setmanal. Durant tres diumenges vam oferir un espectacle itinerant per
parlar de la normativa de les bosses de plàstic, el malbaratament alimentari o la importància
d’evitar els embolcalls innecessaris.

CELEBRACIÓ DE LA NIT DE REIS A TELEVISIÓ L’HOSPITALET.
Per amenitzar el programa especial de Nit de Reis de Televisió l’Hospitalet, ens van encarregar
una sèrie de intervencions per donar un toc diferent a la retransmissió en directe de l’arribada
dels Reis Mags a la ciutat. Diferents titelles de Tanaka Teatre van irrompre al plató per explicar
com viuen ells aquesta nit màgica.
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PRESENTACIÓ D’UNA NOVEL·LA AL FESTIVAL MÓN LLIBRE
L’editorial Penguin Ramdom House ens va encarregar la promoció d’un dels seus llibres per a
públic juvenil dins del Món Llibre 2016, el festival de literatura per a nens i nenes que es
celebra cada any a Barcelona. La novel·la que vam adaptar al teatre és “La increïble història
de... La gran fuga de l'avi” de David Walliams, i l’objectiu era que els petits lectors i lectores
s’animessin a llegir aquesta fantàstica història.

ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS DEVORALLIBRES.
El Devorallibres és un concurs que pretén fomentar la lectura de manera lúdica entre els
infants de 7 a 12 anys que utilitzen el servei de Biblioteques Municipals de Sabadell. Per
l’edició del 2015, i aprofitant la celebració dels 150 anys de la publicació d’Alícia al país de les
Meravelles, l’Ajuntament de Sabadell ens va encarregar fer un espectacle per tancar el concurs
inspirat en aquesta novel·la emblemàtica de la literatura infantil.
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LOCUCIÓ PER A UNA APP DE CONTES
La plataforma Ilubuc especialitzada en la publicació digital de llibres il·lustrats ens va
encarregar posar veus a un dels seus llibres digitals. Vam enregistrar les veus de tots els
personatges de la versió catalana i castellana de la rondalla “L’ocell daurat”, que es pot
descarregar a través de l’aplicació de l’editorial.

TALLER CONFERÈNCIA CONTES PER LA IGUALTAT
Aquesta és una proposta de conferència interactiva per aprendre a inventar i explicar
contes a casa des d’una perspectiva d’igualtat. Qüestionem els contes clàssics, els rols i
models que pretenen suportar i els reformulem. Veiem per què existeixen els contes,
quines són les claus per analitzar-lo, i per què funciona tan bé els conte popular. A
partir d’aquí introduïm el conte com a eina sanadora per resoldre conflictes o afavorir
valors, i també per a fomentar la igualtat. Parlem d’identitat de gènere i de la
transmissió diferenciada de característiques i rols depenent del sexe, i ens preguntem
si realment els contes són sexistes, analitzant alguns exemples. Proposem eines per
analitzar-los i juguem a canviar-los o a adaptar-los als valors que volem transmetre.
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QUÈ ÉS LA TANAKA?
Tanaka és una crema de color groguenc que s'extreu de l'escorça d'un arbre abundant a
Birmània. Els nens i nenes se la posen a la cara per protegir-se del sol, s'aplica dibuixant cercles
sobre les galtes...
És una pràctica amb més de 2000 anys d'antiguitat, que representava la puresa i noblesa de la
persona.
Per això ens agrada tant!

Nenes amb tanaka. Birmània.

Nenes amb tanaka. Birmània.
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