
PSYCHODELIA



A música envolve o teu corpo, a cor asolaga 
as rúas, espirais, círculos, e formas 

interminables enredan o teu pensamento..., 
non podes mais que deixarte levar  pola 

algarabía, pola troula, polas redes de...
Psychodelia.
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INFORM

A C IO N X E
RAL´



6 PERSOAS:

3 actores 
manipuladores 
de Marionetas

Un zancudo 
en bicicleta xigante

Unha patinadora

Un portador-
speaker de carriño 
de son

Espectáculo de rúa

itinerante, pasarrúas.

1 hora de espectáculo

PERSOAL



MATERIAL

Tres marionetas 
xigantes

Bicicleta 
ornamentada 

con equipo de son 
de 1000W, xerador, 

microfonía 
inalámbrica 

e Bicicleta-triciclo 
do zancudo

Material 
específico 

dos animadores
 (zancos, patíns…)

 vestiario 
e caracterización.

SINOPSE

A festa chega á rúa!, 
ao ritmo da música

 “psicodélica”, 
as diferentes personaxes 

invitarán a todos 
a participar da troula. 

Alegría e diversión 
nun pasarrúas 

cheo de cor.

Efectos de fume, 
confeti e pompas
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TEMPO

Tempo de montaxe 
e preparación: 

2h

Duración do pasarrúas: 
1h

Tempo da desmontaxe: 
1h

CARGA E DESCARGA
Precisamos:

Un lugar onde facer a montaxe e a desmontaxe, libre de circulación de vehículos, 
cun espazo de 6x6m.

Un lugar onde estacionar unha furgoneta próximo ao sitio de saída do pasarrúas.

PERSOA RESPONSABLE

Precisamos:
 unha persoa 
responsable, 

con capacidade 
de decisión, dende 

a nosa chagada
 ata a nosa saída.

CAMERINOS

Precisamos:
Camerinos onde poder 

descargar a roupa 
e elementos dos 

animadores (zancos, 
maquillaxes…) próximo ao 

lugar de saída 
do pasarrúas, con espazo 

para seis persoas, 
con espellos e augas.
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ESTRUTURAS
O pasarrúas inclúe tres mariones sendo a máis grande  das seguintes dimensións:

0.70M

3.65M

3.70M DE ENVERGADURA



O pasarrúas tamén inclúe unha bicicleta con son das seguintes dimensións:

1.75M



O pasarrúas tamén inclúe unha bicicleta xigante para o zancudo das seguintes dimensións:

3M

4.20M



CONDICIÓNS DO ESPAZO DE ACTUACIÓN

O percorrido debe ser 
libre de obstáculos 
e sen demasiada 

pendente.

As dimensións 
das rúas deben 
permitir o paso 
das estruturas.

En caso de choiva o 
pasarrúas non poderá 

saír.

* SERVIZO DE PROTECCIÓN CIVIL

No caso de esperar moita xente durante o pasarrúas, 
ou se hai que pasar por algún tramo de rúa que sexa 
por estrada…, podería ser necesario que dúas persoas 
de protección civil a pé acompañasen o pasarrúas 
para facilitar o seu desenvolvemento.



“Paz e amor”


