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Una veu
Nàiade

______________________________________
L’espectacle Una veu és un viatge a través de quinze cançons cantades a cappella, amb la
veu com a únic instrument. Nàiade ofereix aquí un repertori format per temes de diferents
estils musicals: el fado, la cançó d’autor, el blues, el bolero i d’altres. Tots aquests temes
tenen un vincle que els uneix: representen l’univers de cinc veus de dona que, tal com
volem transmetre amb el títol, conflueixen en una sola veu. Una veu que parla de totes les
dones. Així, les cançons conviden a endinsar-se en les emocions que sorgeixen de les
vivències personals que s’experimenten en algun moment de la vida, i de quina manera
s’entenen i s’exterioritzen des de la naturalesa femenina.
La música va acompanyada d’una posada en escena curada i senzilla, sempre al servei de
reforçar i fer intensa l’experiència vocal. Així, el treball artístic realitzat en aquest
espectacle es basa en la llum i en una coreografia simple però efectiva, que suggerirà
diferents sentiments a l’espectador: des de la nost{lgia i el record fins a l’alegria i l’humor.

cançons
_______________________________
Never give all the heart, W.B.Yeats. Arr. Cristina Bota
Vem, Madredeus. Arr. Crsitina Bota
Alfonsina y el mar, Ariel Ramírez. Arr. Josep Gustems
Lucía, Joan Manuel Serrat. Arr. Cristina Bota
Blackbird, Beatles. Arr. Jordi Latorre
Derroche, Ana Belén. Arr. Esteve Genís
I got rythm, George Gershwin. Arr. Navikas i Aukseliene
Amélie, Yann Tiersen. Arr. Cristina Bota
Nothing else matters, Metallica. Arr. Cristina Bota
More than words, Extreme. Arr. Cristina Bota
Boleros. Arr. Cristina Bota
Somnis, Albert Pla
Take Saravá, Silvia Torres. Arr. Lluís Guerra
Helplessly, Crosby, Still, Nash & Young. Arr. Nàiade
Una veu, The Wailin’ Jennys One voice. Arr. Nàiade
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fitxa artística
_______________________________________
VEUS
Cristina Bota
Eli Durán
Maria Faig
Maria Nicolau
Roser Reyner

DIRECCIÓ MUSICAL
Cristina Bota
DIRECCIÓ ARTÍSTICA I DISSENY DE LLUMS
Daniele Cipolletti
VESTUARI
Vanessa González

fitxa tècnica
_______________________________________
ESCENARI
Tarima de 6x6 m (mínim)
Càmera negra a la italiana

SO
Amplificació adient per l’espai
Micros ambientals (4/6 segons l’espai)
Taula de so amb 12 canals

IL·LUMINACIÓ
4 barres a l’escenari
24 canals de dimmer
4 retalls
10 pars de 1000 wats amb portafiltres
12 P.C. de 1000 wats amb pales i portafiltres (dos situats a terra)
Taula de llums regulable amb memòries
Escala per enfocar

Retribució econòmica
_______________________________________
1200€
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