
cia NS danza


EL PETIT PRÍNCEP

Basat en el conte d'Antoine de Saint-Exupery


GÈNERE: Dansa i gest

DURADA: 50 min

PÚBLIC: Tots els públics


DIRECCIÓ, TEXTOS I COREOGRAFIA: Núria Serra

MÚSICA: Autors clàssics 


(Beethoven, Chopin, Debussy, Saint-Saëns, Puccini)


 

www.nsdanza.com




Cia NS danza
Fitxa artística:

Direcció, Coreografía i Textos: Núria Serra
Ballarins: Borja Fernández i Núria Serra

Música: Autors clàssics  (Beethoven, Chopin, Debussy, Saint-Saëns, 
Puccini entre d’altres)

Durada: 50 minuts
Disciplina: dansa i gest

Destinataris: Públic familiar (infants de 3 a 12 anys)
Disponible en Català i Castellà.

Link de video:  (Fes click sobre la imatge)

Sinopsi: 

Aquesta història ballada està basada en el conte d'Antoine de Saint-
Exupery i ens descobreix com de vegades, malgrat ser petits, podem 
tenir grans somnis per canviar el món alhora que estimem i ensenyem 
als altres també a fer-ho i a respectar-l'ho.

https://www.youtube.com/watch?v=PDqTljzgiU4


Necessitats tèniques:

. Espai / escenari  per l’espectacle (escombrat i fregat) 

. Mides mínimes escenari: 5m ample x 4m fondària x 2 m alçada

. Caries pel públic assistent i espai per asseure’s a terra.

. Canviadors aprop de l’escenari amb WC i miralls que estiguin nets.

. Presa de corrent

. Equip de so - llums segons sala

. Linòlium de dansa (no és imprescindible i la companyia també en té de 
propi i el pot portar si és necessari)
. Disponibilitat de l’espai 2h abans de l’espectacle aproximadament per 
muntatge
. Desmuntatge: 30 minuts
. Facilitat per apropar el vehicle furgoneta el màxim a l’escenari o plaça 
per fer la descàrrega de forma fàcil i àgil
. 1 tècnic per la funció (sinó la companyia pot aportar un de seu amb 
cost extra)
. Un responsable de l’activitat / espai a l’arribada dels artistes





Data estrena en sala: 
Sala ESPAI FORARADA, CIVIC TRINITAT VELLA de BARCELONA 
(Febrer 2022)

CONTACTE:
www.nsdanza.com  
Telf: 627 57 67 36  
nsdanza@outlook.es

Segueix-nos a les xarxes: 
https://www.instagram.com/ns_danza/
https://www.facebook.com/ciansdanza
https://twitter.com/ns_cia
https://www.tiktok.com/@ns_danza

mailto:nsdanza@outlook.es
https://www.tiktok.com/@ns_danza

