
veuveu   soso



Espectacle itinerant al carrer

sosoveuveu és l’espectacle de música contemporània de la compositora japonesa Reiko Yamada, la coreografa 
Megumi Eda, la companyia La Trifulga dels Fútils i el Taller de Músics. Una creació conjunta que dona espai per 
les veus i les mirades diverses. Els metges, les persones amb problemes de salut mental, els músics i les actrius 
professionals, totes conjuntes recreen una processó japonesa màgica i única als carrers de les ciutats catalanes. 
Un espectacle d’art comunitari que té com a objectiu estimular la creació de nous llenguatges escènics i crear 
cultura amb valors, accessible a totes les persones des d’un vessant inclusiu i acollidor.

Una coproducció del Festival MIXTUR i l’Altre Festival.
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Durada: 60’ Obert per a tots els públics

En una tranquil·la posta de sol, avança una 
processó lenta, acompanyada de sons enigmàtics. 
Aquest ritual secret és fet per la gent de 
sosoveuveu adorant al seu Déu dels Sons. 
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Fitxa artística

Direcció: 
Coreografia: 
Intèrprets: 

Músics: 
Vestuari: 
Disseny de so:
Coproducció:  

Reiko Yamada
Megumi Eda
Ainhoa García, Carolina Cañón, Cristian Llàcer, Encarna Espallargas, 
Isard Vila, José David Hernando, José María Hernández, Manel Anoro, 
Montse Bartuí, Susana Sánchez i Xavier Maymó
Andrés Rojas,  Fernando Montosa,  Ilona Schneider  i Pablo Volt 
La Puça Espectacles
Reiko Yamada
Festival MIXTUR i l’Altre Festival 
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Originària d’Hiroshima, compon 
concerts, crea instal·lacions d’art 
sonor i treballa amb col·labora-
dores i col·laboradors interdisci-
plinaris. La seva obra explora el 
concepte estètic de la imperfecció 
en diversos contextos. És doctora 
en composició per la Universitat 
McGill.

Reiko Yamada

Actriu des de l’any 2017 que ha 
participat en diferents projectes 
d’art comunitari. 

Carolina Cañón

Nascuda a Nagano, ballarina 
professional amb més de 30 anys 
d’experiència a Àsia, Europa i 
Amèrica. Artista independent 
que viu entre Berlín i Nova York 
explora noves formes d’expres-
sió, arts gràfiques, vídeo i escul-
tura. 

Megumi Eda

Expressar la seva creativitat és 
el que treu bona part del que 
alguns en diuen bogeria. 

Ainhoa García

Cantant solista del grup musi-
cal Divina Molécula i membre 
de l’Associació Matissos. 

Encarna Espallargas

Metge de família que compagi-
na amb la direcció teatral a La 
Piscifactoria, entre d’altres. 

Cristian Llàcer

Més de 20 anys d’experiència 
al món de les arts escèniques 
comunitàries. 

José David Hernando

Inicia el seu camí com a actor a 
la cia Brots i actualment forma 
part de la Trifulga dels Fútils.

Isard Vila

Metge i cofundador de la cia la 
Trifulga dels Fútils. Ha dirigit 
diversos espectacles artístics.

Manel Anoro 

Porta actuant des de l’any 2012 
i ha participat en 4 espectacles 
d’art comunitari. 

José María Hernández

Porta actuant des de l’any 2012 
i ha participat en 4 espectacles 
d’art comunitari. 

Susana Sánchez

Més de 20 anys d’experiència 
al món de les arts escèniques 
comunitàries. 

Montse Bartuí

Melòman i actor de la Trifulga 
dels Fútils des de 2008. 

Xavier Maymó

Interpretació

Creació
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Va estudiar la trompa clàssica 
al Conservatori, així com la 
percussió clàssica. Actualment, 
realitza estudis de trompa mo-
derna i jazz. 

Fernando Montosa

 Compositor i productor musi-
cal. Toca clarinet piccolo i porta 
més de 10 anys dedicant-se a la 
improvisació lliure. 

Andrés Rojas

Músic multiinstrumentista que 
ha participat en projectes com 
BIB, IED8, Dub Corao, Holy, 
Sally  Thomson, entre d’altres. 

Pablo Volt

Ha estudiat cant líric en el Con-
servatori de Versailles. Actua 
en concerts de música clàssica, 
contemporània, així com en 
l’àmbit experimental.

Ilona Schneider

Música

Porta la comunicació, màrque-
ting i disseny gràfic per aquest 
projecte. 

Martina Cumova

Directora de teatre i gestora 
cultural. Direcció executiva de 
l’Altre Festival, entre d’altres. 

Beatriz Liebe 

Producció i comunicació
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Música



“Wau. I did not expect this show on the 
streets of Barcelona. Surprising, 
original and totally different.” 
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Fitxa tècnica

Muntatge:
Desmuntatge:
Durada:
Espai escènic: 
Altres necessitats: 

60’
15’
60’
espectacle itinerant al carrer 
camerinos disponibles a prop 
del lloc de l’actuació

Contacte

Persona de contacte: 
Telèfon:
Mail: 
+ info:

Beatriz Liebe
+34 606 791 021
info@laltrefestival.cat
www.laltrefestival.cat 
www.mixtur.com

Crèdits

@KatiRiquelme
@SimoAndreu
@Nur.Ribas
@Emcinka
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https://www.youtube.com/watch?v=tTOIwCzBNto&t=73s




Una coproducció de Amb el suport de


	Botón 1: 


