


O famoso e coñecido rei Artur disponse 
a iniciar unha das súas moitas 

aventuras, sabendo que os seus fieis 
cabaleiros e toda a súa corte, coa 
raiña Xenebra a fronte, sempre o 
acompañán, mais algo inesperado 
acontece, despois dunha extraña 

conversa cun vixiante da torre dun 
castelo veciño, o rei Artur atópase con 

alguén con quen non contaba, a súa 
irmá, a misteriosa Morgana, que se 

cadra lle descubre cousas coas que nin 
imaxinaba! Que pasará co noso 

protagonista? que lle ten preparado a 
súa irmá? Todo iso e algo máis en:  

ARTURADAS!! 

AR URADAS 

Sinopse 



O Actor e a actriz 

Tras cursaren xuntos Pedagoxía teatral 
comezan a colaborar en proxectos de 

diferentes características sempre tendo 
como principal espectador ao mundo da 

infancia, cunha vocación directa cara o seu 
entretemento e educación. Proxectos 

comuns: “Arturadas”  

“As Vingadoras”  

 “O Parrulo” 

“ReFabulando” 

Xosé Leis 
actor 

pedagogo  
director 

Isabel Risco actriz 
pedagoga 



As peripecias deste Rei 
Artur serven  

como camiño para o 
uso do clown, da 

pantomima, da ténica 
de máscara para 

sorprender e 
entreter a todo o 

público. 

Arturadas é un 
espectáculo cómico 
destinado ao público 
infantil el familiar 



Rider técnico  
Arturadas 

Duración: 40 minutos 

Tipo de público: infantil 

Escenario  
Dimensións (3 de ancho x 5 de fondo x 3 de alto) 

Equipamento (para auditorios) 
Caixa negra 

Duas patas a cada lado  
Cinco varas electrificadas 

Ilauminación (para auditorios) 
1 mesa de control 

9 par 
12 Pc 

1 Recorte 
Potencia de luz: 10000W 

Audio 
1 mesa de mezclas 

2 micrófonos 
1 lector de CD ou entrada Usb 

Pantallas axeitadas ás dimensións do espazo 
Potencia de son: 500W 

Video 
1 proxector de video 
1 pantalla (ciclorama) 

Cableado conexión a portatil Mac 

Tempo de montaxe 3 horas 
Condicións ideais para a representación 

Espectáculo adaptable ás condicións do lugar da representación 



Planta Arturadas 



Un espectáculo adaptable 
tanto para exterior como 
interior coa finalidade de 
facer pasar un bo cacho 

aos espectadores e 
achegalos a unha figura 
mitolóxica da tradición 
atlántica como é o Rei 

Artur 

ARTURADAS 

CONTACTO: 658613304  


