
Fa mooolts mesos que ens aguantem el
riure i ja no podem més! 

En Joangi i la Tina
estem preparats per
portar-vos les rialles

allà on sigueu.



Aquesta temporada oferim nou espectacle!

Us animeu a riure
 amb nosaltres?



Jo vull ser 3.0

 

Us portem l'espectacle: Jo vull ser 3.0
Una trepidant visita del Joangi, la Tina i el seu Riuròmetre, 

que no us deixarà indiferents!

En Joangi ho té clar, la Tina no tant, i aniran provant fins que ho trobin, o no...

Heu pensat a què dedicareu la vostra vida? 
Què voleu ser?

Però el més important....
explorar com fem les coses i com som fent-les

UsUsU animemem u a desdesd cesces ococ brir-ir-ir hohoh ?UUUUsUsUsssUsUsUsUUUUsUUU aaaananannnininiiimimimmmememeeememememmemmmmemmm uuuu aaaa ddddesdesdesesesdesdesdesddddesddd cescescccescescescesesesesceseses ococooococococcoccccoccc bobobbbrbrbrrrirrirriririr-ir-ir---ir-ir-ir-iriririr-iririr h-h-hhh-h-h-h--h----h--- ohohooohohohohhhhohhh ?o?o???Us animeu a descobrir-ho?



Fitxa artistica: GUIÓ I IDEA ORIGINAL
Joan Genevat i Maria Illa

DIRECCIÓ ARTÍSTICA
Laura Piqué

DISSENY I IL·LUSTRACIONS
Pau Farell

MÚSICA I EFECTES 
Sergi Rodríguez

VESTUARI
Mar Aumedes

TÈCNIC DE SO
Marcel Armengol

Pallasso Joangi: Joan Genevat
Pallassa Tina: Maria Illa 



Rider i necessitats
tecniques:

ESCENARI DE 6X4 (MÍNIM) 

CORRENT 

VESTUARI I AIGÜES

DISPOSEM D'EQUIP DE SO I MICROFONIA 

NECESSITEM L'ESCENARI LLIURE 1H 30' ABANS
PER MUNTAR I VESTIR-NOS 

DURADA: 50' 



La Companyia Pallassos som en Joangi i la Tina, una parella de clowns que ens dediquem a animar
festes i celebracions en les dates més especials. Des del 2003 hem trepìtjat molts escenaris i hem arribat a

tot tipus de públic, creixent, imaginant i creant nous espectacles fins a dia d'avui. 
 

La Companyia té la voluntat de fer gaudir a qui ens vingui a veure, connectant durant una bonica estona
amb el nostre públic, explicant els nostres missatges, compartint les nostres aventures i bogeries i fent

oblidar cabòries. 
     Malgrat la situació actual, seguim amb moltes ganes de fer riure als més petits i als que   

no ho són tant. Ens agradaria molt coneixe-us i portar-vos el nostre nou espectacle: 
 

Jo vull ser 3.0!Jo vull ser 3.0!Jo vull ser 3.0!



Tambe oferim: ANIMACIONS PER ESDEVENIMENTS:
EXPLICA'NS LA TEVA IDEA!

ESPECTACLE: EL CONTE DE LA CASTANYERA

ESPECTACLE: EL CONTE DEL RATPENAT 



Contractacio

www.companyiapallassos.com

info@companyiapallassos.com

Joan: 637879195




