CIA. ECOXOC
Activitat : Ecoxoc
Ecoxoc, que dóna nom a l’activitat, és una nova companyia
sorgida d’altres companyies que fan un treball creatiu i
projectes a mida en ple funcionament, per potenciar el jocs i la
participació dels joves, nens/es i grans, amb la mateixa intensitat
i il·lusió per gaudir i passar una bona estona on poder deixar els
problemes i les tensions aparcades, per disfrutar tots junts com a
infants amb una activitat molt adequada pel temps d’oci com
el de crisis.
Una activitat molt dinàmica i innovadora com original, molt
atractiva i dissenyada per divertir-nos en família abarcant un
ampli marge d’edats, des dels 5 anys als 99 anys, tothom pot
participar !!!!, i amb una gran capacitat de participació,
aproximadament uns 300 participants per hora.
Es tracta d’uns artilugis semblants als « auto de choques » però
amb la gran diferència que no utilitzarem energia elèctrica,
només la nostra, empenyent-los amb els peus i aconseguint
xocar amb la resta d’Ecoxocs !!!
Hem cuidat molt la seguretat, la funcionalitat i la posada en
escena, aconseguint així un gran impacte visual, doncs entenem
que veure en acció als participants crida molt l’atenció creant
així un espectacle per a la resta del públic que asisteix a
l’activitat.

Observacions : Ens agradaria resaltar que l’Ecoxoc és una
activitat molt efectiva i adient per oferir especialment als joves,
tenint en compte la dificultat que comporta programar
activitats interessants i motivadores per a ells.
www.ecoxoc.com

Activitat seleccionada per participar a la Mostra
d’Igualada, el diumenge dia 18 d’abril de 2010.

FITXA TÈCNICA
-

espai pla, a ser possible asfaltat, d’uns 150 m2 aprox.,
presa de corrent,
accés d’una furgoneta a l’espai de muntatge,
lloc per aparcar una furgoneta gran,
l’activitat està dirigida per 2 tècnics.
Temps de muntatge i desmuntatge : 2 hores

FITXA ARTÍSTICA
- Disseny i producció : TONI VILA

www.ecoxoc.com

