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                RROOBBIINN  HHOOOODD 

                
 SINOPSI 

Anglaterra està dominada pel malvat Príncep Joan.  

Robin Hood, l´heroi que robava als rics per compartir les seves 

fortunes amb els pobres, juntament amb Fra Tuck i els proscrits 

dels boscos de Sherwood (Litle John entre ells), organitza una 

revolta per acabar amb les malifetes del Príncep Joan i així 

poder casar-se amb Lady Marian, retinguda a palau sota la 

seva voluntat. 

  Tota l´acció està enllaçada amb cançons, lluites, duels 

 d´espases, jocs malabars, acrobàcies, aconseguint un ritme 

 vertiginós i apassionant. 
 

 

 

 

 



 

      
          MUNTATGE 

L´Escenografia consta de tres estructures de fusta, fàcils de 

transportar i muntar. També inclou una xarxa pel fons de 6m. 

d´ample per 4m. d´alt. 

  

     Requeriments tècnics: 

     Potència elèctrica: Màxim 12.000 watts (40 Ampers) 

        Mínim 4.000 watts (16 Ampers) o 220 volts 

    Superficie practicable: 7 m. d´ample, 8 m. de fons i 5 m. d´alt 

                           

       



 

 FITXA TÈCNICA 

 TÈCNIC DE LLUMS I DE SO:  Roger Guinot 

 DISSENY D´ESCENOGRAFIA:  Francesc Calafell 

 CONSTRUCCIÓ D´ESCENOGRAFIA: Marc García 

 DISSENY I REALITZACIÓ DE VESTUARI: Teresa Clopés/Toni Martín 

 FOTOGRAFIES: Toni de las Heras 

 DISSENY GRÀFIC: Montse González 

 MÚSIQUES: Albert Doz 

 PRODUCCIÓ EXECUTIVA: Jordi Font 

 

                       

  

 DIRECCIÓ:   Albert Doz   

  PRODUCCIÓ :  Veus-Veus 

  



   

    
                 

  

 FITXA ARTÍSTICA 

 

  ROBIN HOOD : Pau Doz 

  PRINCEP JOAN/LITLE JOHN : Xavi Elies 

  FRAY TACK/SOLDAT: Jordi Font 

  MARIAN/SOLDAT: Montse González 

   

 

 
 

 



  

            
 

   Robin Hood és un espectacle dirigit, bàsicament, al públic 

 infantil (de 4 a 12 anys). 

 

 Quatre actors ballen i canten en directe durant una hora. 

 Gràcies a una trama divertida, un vestuari vistós i una 

 escenografia imaginativa, l´espectador viatja d´una forma 

 didàctica a un món fantàstic i ple d´aventures. 

           



 
 Veus-Veus és una companyia de teatre creada l´any 1995 per 

 actors ballarins i cantants professionals. La seva trajectòria està 

 dedicada plenament al teatre familiar. 

 

                                        

          

 

 VEUS-VEUS 

 C/ Blai Parera nº 7 baix 

 08304 Mataró 

  

 Per a més informació (dvd, músiques, preus, etc…) 

 Truqueu al 619532040 

 També podeu visitar la nostra pàgina web: www.veusveus.net 

 O bé podeu enviar un e-mail: produccio@veusveus.net 
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