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XX mendean Mexikon burutzen ziren karpeei omenaldia egiten 
zaie ideia honekin, antzerkiaren bitartez kulturatik kanpo 
zegoen gizartera heltzeko modu bakarrenetarikoa baitzen. 

40 pertsonentzako antzerki eramangarria da. Kalitatezko kultur alternatiba, 
antzeztutako magiaren bitartez jendea antzerkira hurbiltzen duena eta gainera 

publikoa oinarrizko parte bihurtzen da ikuskizunean. 

Ikusleari esperientzia berezia biziarazteko ohiko 
pasabidean, ohiko lekuan, ezagutzen duen kalean, 

lehen lerroan eta lehen pertsonan antzerkiaren magia 
bizitzeko.
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 SINOPSIA:
Sketchen bitartez osatutako antzeztutako magiaren ikuskizuna. Bere lotura misterio ezberdinak 
izango dira, bakoitzak bere helburuarekin: sorpresa sortzea, gertatuko den itxaropena, edertasuna…
Sketch bakoitza zentzumenen bitartez emozio sortzeko burututa dago –ikusmena, entzumena, 
ukimena… -irudimenera heldu arte. 
Hori guztia zentzumen garrantzitsuena ahaztu barik: umore zentzua

Ikuskizuna: 

Mister Blancoren Misterioak 

   Generoa: Antzerki magikoa.
   Ilusionista: David Blanco. 
   Estatu eta nazioarteko magia sariduna. 
    Produkzioa: Dramagia. 
    Iraupena: 30 minutuko 4 saio.
    Públikoa:  Senideak (6 +)
    Hizkuntza: euskara.
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Show bukatzeko momentuan ikusleei hasierako helburua gogoratzen zaie: ondo pasatzea; eta 
gainera, gogorazten diegu guziei ikuskizuna osotasuna izateko ezinbestekoa publikoa da, ez artistak.
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Gunea:  LA CARPA DEL MISTERIO. Antzoki Magikoa
MUGIKORTASUNA: Eramangarria eta lurrari iltzatuta ez dagoenez, edozein gune lauan jarri ahal da 
momentu batean. Gainera, egun bat baino gehiago irauten duten programazioetan, leku ezberdinetara eraman 
ahal da. 

AUTONOMIA: Aipatutako gunea eta indar elektrikoa baino ez da behar
Barne dago soinu ekipoa, argiztapena, eszenaratzea, publikoaren kokatzea, ea.

FITXA TEKNIKOA:
 8 x 8 x 5metrozko gunea, laua eta oztoporik edo mobiliariorik gabekoa. Muntaia: 3 ordu. Desmuntaia: 2 ordu. 
Iraupena: 30 minutuko 4 saio
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IRAUPENA: Saioaren formatuari esker programazio denbora gehiago betetzen du. 
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BIDEOAREN LINKa.

Gaztelu-Leongo antzerki azokan programatuta. 
Handik aurrera 150 emankizunak baino gehiago Estatu Espainolean eta Portugalen.

6.200 ikusleek baino gehiago txalokatu gaituzte, zoriondu gaituzte, irribarrea oparitu 
digute. Eta gugaz harritu dira

HAIEI GUZTIEI… ESKERRIK ASKO!
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Gabon, Avileseko Olga naiz, “Misteriozko karpa”ra senide osoa eta lagun pilo bat eraman nuena. 
Futbola izango balitz, palko batean abonua izango genuke, kar, kar, kar. Zoriondu nahi zaituztet, 

zuen adeitasunagatik eta jendeari hain tarte ona eskeintzeagatik. Duzuen posibitatea eta ilusioa eszenatokian 
igertzen da. Hain beste gustatu zitzaigunez 100 kilometro baino gehiago egin genuen zuen ikuskizuna gozatzeko. 

Zorte on eta arrakasta itzela opa dizuet, osasunarekin batera. Besarkada bat.
Olga Lay. Ikuslea Avilesen.

̈ Asko gustatu zaigu eta gazteei izugarri disfrutatu dute. Intentsua eta, aldi berean, labur egin zaigu. 
“Izarren iheslariak” izugarria, ederra ̈. 
Marta Alvarial. Alcalá de Henareseko ikuslea.

TVEen AGERPENA 

Prentza eta iritziak 

Diario de Navarra. 2017ko Abuztuan
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