
Una vegada adquirida l’entrada, no es podrà canviar ni 
retornar-se el seu import.

En entrar, se us pot realitzar una inspecció segons la Llei, i 
es podran retirar tots aquells objectes que l’organització 
pugui considerar perillosos. No està permesa l’entrada amb 
beguda o menjar i està prohibit fumar a tot el recinte. Es 
demana evitar qualsevol tipus de remor, per tant s’han de 
desconnectar rellotges, mòbils o qualsevol aparell que 
pugui distreure l’atenció durant la funció.

Una vegada començat l’espectacle, no es permetrà 
l’entrada a la sala.

Està prohibit realitzar qualsevol tipus de filmació, 
enregistrament o fotografies a la sala.

28 de gener de 2023 a les 18.00 h
Auditori del Centre Sociocultural de Cas SerresDL: I-106-2022

Venda d’entrades en línia: eivissacultural.es
Informació: promociocultural@conselldeivissa.es · tel. 680 104 856 (de dilluns a divendres de 12.00 h a 15.00 h)

Totes les entrades es podran comprar en línia fins a una hora abans de començar la funció. Les entrades que es comprin a taquilla 
tan sols es podran pagar amb targeta de crèdit o de dèbit. Una vegada comprada l’entrada no es retornaran els diners



SINOPSI

Dos personatges, dues realitats. La d’aquell que cuida el seu món 
perquè necessita un lloc on sentir-se segur (refugi) i la d’aquell 
que havent-ho perdut tot fuig en busca d’un nou lloc al món 
(refugiat). 
Una mirada màgica i lleugera a un conflicte universal.
Un viatge per la empatia i el respecte des de la poesia i l’humor 
del clown.
Un espectacle sense paraules per a tota la família que ens 
recorda que tots necessitam trobar el nostre lloc al món.

FITXA ARTÍSTICA I TÈCNICA

Idea, creació i actors: David Novell i Monma Mingot
Direcció i dramatúrgia: Gitta Malling (Limfjordsteatret, 
Dinamarca)
Producció executiva: Victoria Kersul
Escenografia: Andrea Cruz
Vestuari: Josepha Meves
Disseny d’il·luminació: Katia Moretti
Tècnica: Julian Ain Coen
Música original: Kiko Barrenengoa
Disseny gràfic: Odile Carabantes

Gènere: Clown
Públic: Familiar, recomanat a majors de 5 anys
Duració: 55 minuts


