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SNERGS és una obra de teatre musical
infantil basada en El meravellós país dels
Snergs d’Edward Wyke-Smith, relat que
va inspirar J.R.R. Tolkien la creació d’El
Hobbit a partir del personatge de Gorbo.

Narra l’aventura de la Sílvia i el Jep,
un nens que un dia, jugant a la
consola a un videojoc que es diu
“ S n e rg s ” , d e s o b t e e s ve u e n
transportats màgicament a dins del
joc. Un cop allà viuran una sèrie de
peripècies per arribar al país dels
Snergs, que és l’objectiu del videojoc.
Alguns personatges com Gorbo, un

Snerg maldestre que és de camí de
tornada al seu país i els farà de guia;
Bladry, un bufó molt xerraire i burleta
a qui han acomiadat de la feina o
Marse, una fada benefactora, els
ajudaran a aconseguir arribar-hi (o el
que és el mateix, a acabar el videojoc
a què estaven jugant). Però en canvi,
altres personatges com Golithos, un
ogre que ara només menja vegetals
però a qui no li importaria tornar a
menjar carn tendra, i Meldrum, una
bruixa malèfica, intentaran impedir
que Gorbo, Baldry i els nens arribin
al país dels Snergs.

VALORS PEDAGÒGICS
Snergs és un espectacle familiar de teatre musical per a nenes i
nens a partir de 3-4 anys. L'obra pretén acostar els i les més
petites al món del teatre musical com a vehicle per a explicar
una història a través de la paraula, de la música i del moviment.

Snergs és un conte clàssic de fades i aventures amb

personatges fàcilment reconeixibles per als més menuts. La
versió del text que proposa Veus Humanes, però, posa al dia la
història situant-la en un escenari ben actual: un videojoc.

L'amistat, les diferències que ens enriqueixen, la col·laboració
per a assolir un objectiu, la confiança, les ganes d'aventura, i la

imaginació com a eina per vèncer els obstacles i les pròpies

pors són alguns dels valors que transpira aquesta història amb

grans dosis d'humor i de tendresa que pretén fer passar una
bona estona a tota la família.

El teatre és també una manera d'acostar el públic a la
literatura; en el cas concret d'"Snergs", a un relat infantil

d'Edward Wyke-Smith, i estimular així les ganes de llegir la
novel·la que va publicar el britànic l'any 1927 i que va inspirar

Tolkien en la creació del seu emblemàtic personatge del
Hobbit.

LA COMPANYIA
ALBENI ARANDA
FORMACIÓ
2016-Actualment: Ha cursat primer i segon de FIP (Formació
Interpretació Professional), a l'Escola Memory, Barcelona.
Actualment cursa el tercer i últim curs d'aquesta mateixa disciplina.
Formació que inclou Dansa (Jazz, Clàssica, Contemporània,
Claqué); Cant (Modern, Líric); Interpretació (Text, Cant, Corporal).
· La Botiga dels Horrors, representant el paper d'Audrey II
· Sweeney Todd, representant el paper de Sweeney anàlisi musical.

EXPERIÈNCIA
- Primera veu banda musical Funk-Tastick, Barcelona.

- Cantant conjunt musical Latin Swing, Santa Cristina D’Aro.
· 2017-2018
- Figurant especial a Com si fos Ahir, TV3.
- Actriu al projecte Som Gossos, CC Convent de Sant Agustí.
· 2018-Actualitat:
- Actriu a la companyia Magatzem D’Ars.
·Com a Baloo a El Llibre de la Selva. (Teatre Gaudí, Teatre
Aquitània, Sarrià i Teatreneu)
·Com a Espantaocells i Oz a El Mag d'Oz (Ars Teatre)
·Com a Úrsula a La Sireneta (Teatre Gaudí)

JUDIT BATCHELLI
FORMACIÓ
- Batxillerat artístic/escènic, Institut Josep Brugulat de Banyoles
(2014-2016)
- Formació integral professional de l’escola Memory, Barcelona (dins el
recorregut estudio les diciplines de ballet clàssic, dansa contemporània,
modern jazz, claqué, interpretació, cant particular i coral, estil voice
trainning, anàlisi musical i dramatúrgia).
- Piano i llenguatge musical a l’escola de música Punt de Solfa de
Banyoles.

EXPERIÈNCIA
- Tallers de teatre: Commedia dell’arte, Les noces de Fígaro, 2017
Musical Company (interpretant; April), 2017
- Nits de cant a la Sala Vivaldi (2017)
- Representacions amb la coral de l’escola de música (2005-2010)
· Auditori de Barcelona
· Monestir de Montserrat
- Competicions de HipHop a nivell comarcal, 2013-2016 (Pla de
l’estany, Girona, Roses, Vic i Barcelona)
- Classes particulars d’iniciació al piano. (2010-2013)

Actualment formo part de la companyia de teatre independent
“Projectes293” i participo com a actriu a la nova obra de
creació “Gossos”, també de teatre independent.
Actriu a Madein, musical infantil, Teatre Gaudí (2018), Cia.
Veus Humanes.

FERRAN RULL
FORMACIÓ
• Universitat Internacional de Catalunya –ADE Business Program • Grau Mig
(Violí) - Orquestra Simfònica de l'Escola de Música Diaula (2 anys) • Escola
de Teatre Musical Memory (2005-2014/2016-actualitat) o Interpretació, jazz,
claqué i veu. o Curs de “Comedia dell’arte” o Curs de Clown Grau
semiprofessional (2011-2014) Mòdul Superior (2016 -actualitat) Centre de
Lectura de Reus (2014 -2015) o Interpretació i jazz

EXPERIÈNCIA
Teatre i musicals:
- Memory Escola de Teatre Musical (2005-2014 / 2016 –actualitat) o Grau
Semi-Professional (2011-2014): • L’òpera dels tres rals (2013) –Albert •
Matrimoni (2014) –Judit Pujol o Col·laboració en Grau Professional (“Flor de
nit” 2009) o Mòdul Superior • Queen Kong (2017) –Oriol Guinart “L’enramada” (companyia de teatre) o El dia dels fets (2012) o Adrià, un
torero català (2013-2014) - “Laboratori de la Filla del Mar”(Marc Vilabella). •
Tom Sawyer Detectiu (2017-2018).
Llargmetratges:
- Herois / Héroes (Pau Freixas) 2010 o Personatge : Xavi o Premi del públic al
Festival de Màlaga 2010
Sèries i televisió:
- Polseres vermelles / Pulseras rojas (Albert Espinosa i Pau Freixas)
2011-2012 o Personatge: “Bruno/Bru” - Habitaciones cerradas (Televisió
Espanyola) 2015 Personatge: Octavio - Oh happy day 3a edició (TV3) 2015 o
Grup Vocal Còctel o Semifinalistes del programa
Música:
- Membre de “Grup Vocal Còctel” (2015 –actualitat)
Actor a Madein, musical infantil, Teatre Gaudí (2018), Cia. Veus Humanes.

AINA LLUCH
FORMACIÓ
•Batxillerat escènic, Institut Vall d'Hebron de Barcelona (2014-2016). -Nivell
d’anglès: First Certificate (2017). -Formació Juvenil Teatre Musical:
Interpretació, Cant, Dansa, Claqué. Escola Memory des de l'any 2009 i fins
l’any 2016. Nivell TC i TL. -Formació Professional Teatre Musical. -FIP de
l’Escola MemorY. -Cos lliure, veu lliure amb Mariona Castillo (2016). -Curs
de moviment de l’actor amb Ariadna Peya.

EXPERIÈNCIA
•

•

Oliver Twist (Escola de teatre Set d’Acció) 2014 al Centre Moral
de Gràcia. -Spring Awakening (Escola de música i teatre
Dmusics) 2015. -Col·laboracions amb el Club Súper 3: -La
Marató de TV3 (2016) -Animació per al Banc de Sang a la Festa
dels Súpers (2016 i 2017) -Actualment, formo part de la
companyia de teatre independent Projectes 293. -Actriu i ajudant
de direcció a Madein, musical infantil, Teatre Gaudí (2018), Cia.
Veus Humanes
Doblatge:
La vida sin Grace (català i castellà) 2010 -Mientras duermes
(català) 2012 -The Goat-La cabra (castellà) 2017 -Wonder (català
i castellà) 2017 -Stranger Things: Max (castellà) 2017 -Startup
(castellà) 2017 -See you yesterday (castellà) 2019

ALBERT ARTIGAS
FORMACIÓ
Música: Classes de piano des del 2001 en diverses escoles vinculades al
conservatori del Liceu i a l’escola Artmusic de Barcelona i amb professors
particulars com l’Esther Batet entre d’altres. 5è Grau d’anàlisi musical i piano
del Trinity College. Teatre Musical: Interpretació, Dansa, Claqué i Cant.
Escola Memory des de l’any 2013 i fins l’any 2017 amb mostres de tallers de
creació a la nau Ivanow, a la sala Calassanç i al Jove Teatre Regina com a
experiència escènica. Curs de moviment de l’actor amb Ariadna Peya.

EXPERIÈNCIA
Agència Principal Models: Publicitat en televisió, webs i revistes com a
actor i com a model per Yamaha i l’Agència Immobiliària Corp entre
d’altres spots. Col·laboracions amb Club Super 3: Videoclip com a
ballarí pels SP3. Marató de Tv3 2016 Activitats i animador per
promoció del Banc de Sang a la Festa dels Súper de 2016 - Mercat de
les Flors: Mostra anual de claqué 2017 amb la nostra companyia
FunkTàstics. - Festival del Grec 2017: Nit de Musicals com a cor de
ballarins i cantants. - Festes de la Mercè 2017:

TantTalens. Actuació

de claqué amb la FunkTàstics dins del show de l’Arias Fernández. Animació de terror com a Pennywise a l’escola Kids&amp;us de
Poblenou. Compositor musical de Madein, musical infantil, Teatre
Gaudí (2018), Cia. Veus Humanes.

EVA LLUCH
Periodista, locutora i actriu de doblatge. Llicenciada en
Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Durant 10 anys va treballar com a conductora i
realitzadora de programes a les emissores de Catalunya
Ràdio. Des de l'any 1989 és actriu de doblatge
professional indistintament en castellà i en català, i ha
participat en el doblatge de pel·lícules de cinema i tv,
sèries de tv, documentals, dibuixos animats... És la veu
corporativa del canal Súper 3 de Televisió de Catalunya.
És membre fundadora de l'Associació Cultural Veus
Humanes, amb al qual ha participat als radioteatres en viu
Més enllà d'Onuf (2013), Si us pregunten per què vam
morir (2014-15), Sexe Oral (2018) i Ja no tenen odi, ja
no tenen rancor (2018), i als muntatges teatrals Orson
surt perseguit per un ós (Teatre Gaudí, 2016) i Madein
(Teatre Gaudí, 2018).

BRUNA ARTIGAL
FORMACIÓ
-Dansa contemporània, ballet clàssic, jazz musical i commedia della’arte,
nivell superior (09/2010 - En curs) – Escola Eulàlia Blasi, Escola
Memory, Som-hi Dansa.
- Formació integrada professional, Teatre Musical (09/2016 - En curs) Escola Memory
Dins el recorregut professional de teatre musical estudio les disciplines

de ballet clàssic, dansa contemporània, modern jazz, claqué,
interpretació de text, musical i físic, cant, estil voice trainning,

EXPERIÈNCIA
MADEIN (2018) - Musical familiar programat dos mesos al Teatre
Gaudí. Actriu co-protagonista.
Els Malnascuts 9a edició (11/2018 - 04/2019) - Sala Beckett, Barcelona.
Laboratori de creació on tenia el rol de coreografia i moviment.
Only Love Can Hurt Like This (2019) - Mostra de teatre del Raval,
Porta4. Coreògrafa treballant amb companyia Afflictus.

A més de la meva formació professional, també estudio piano i
ballo hiphop. Tinc coneixements bàsics de body-percussion, lindyhop, titelles i acrobàcia. Formo part de la companyia de teatre
independent ‘projectes293’ i sóc coreògrafa a l’equip artístic de la
nova obra de creació ‘Gossos’, també de teatre independent.

VEUS HUMANES
És un col·lectiu de professionals de la locució i el doblatge,
la realització radiofònica, el muntatge musical, la tècnica de
so, el teatre i la dramatúrgia que han format un equip per a
la creació i representació en viu d’espectacles de teatre i
radioteatre, on la paraula i el so són els elements essencials.

Més enllà d’Onuf - (Radioteatre en viu) Cinemes Girona (Barcelona) Si us pregunten
per què vam morir – (Radioteatre en viu) Cinemes Girona (Barcelona), Almería Teatre
(Barcelona) i altres espais. Fang a les
costelles - (Teatre) – Teatre Gaudí (Barcelona)
Cansalada Cancel.lada - (Teatre) – Versus
Teatre (Barcelona) Orson surt, perseguit per
un ós - (Teatre) – Teatre Gaudí (Barcelona)
Don Juan Tenorio - (Radioteatre en viu) –
Cinemes Girona (Barcelona) Sexe Oral (Radioteatre en viu) – Almería Teatre
(Barcelona) Ja no tenen odi, ja no tenen
rancor - (Radioteatre en viu) – Memorial
Democràtic (Barcelona) i altres espais.
Madein – (Musical infantil) – Teatre Gaudí
(Barcelona)
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