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Sinopsis
Jacinto és un maldestre i graciós
aprenent de bruixeria que vol
perfeccionar la seva màgia. Per
això se li ha acudit assistir a la
famosa Escola de Bruixeria per a
ser un gran mag! 
 
En aquesta Escola de Bruixeria,
una rondinaire mestra li ensenyarà
tots els secrets a l'aprenent per ser
un gran bruixot. Malgrat els
reiterats intents, no aconsegueix
que Jacinto faci bé la seva feina,
que entre cops i malapteses Fa
enfurismar més a la mestra. Fins
que Finalment junts trobaran la
màgia de la forma més inesperada! 
 

Escola de bruixeria és un projecte de teatre familiar del Grupo
Comediarte, el qual porta en la cartellera digital d'atrapalo més d'un
any, i és l'espectacle familiar més ben valorat d'aquest 2017. 
Escola de Bruixeria és una obra interactiva on la participació dels
nens, és part de l'espectacle, i on missatges sobre valors com
l'amistat, d'inclusió social i la solidaritat són part de l'obra per a fer-ne
un espectacle complet, educatiu i divertit on petits i grans gaudiran en
comú d'una bona estona. 
 

Presentació
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Direcció general i posada en escena: Villy Villegas 
Produeix: Cia Comediarte 
Duració: 50 minuts 
 
Repartiment: 
Bruixa.................................................Marta Rebulà  
Jacinto.................................................Luciano Ruiz 
 
EQUIP ARTÍSTIC 
Autor...................................................Villy Villegas 
Direcció..............................................Villy Villegas 
Il·luminació i escenografia..............Cia Comediarte 
Disseny Vestuari.............................Claudia Fascio 
 
 

Fítxa artística Fítxa tècnica

- Pla llum blanca general 
Tres colors,vermell, blau i
verd (prescindible) 
 
- Micròfon de ma 
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L'Actor i Director Luciano Ruiz, amb més de 25 anys d'experiència en Art
Dramàtic, crea el Projecte COMEDIARTE amb la finalitat de formar actors i
actrius. En un període de 3 anys, els alumnes aprenen mètodes d'actuació, des
d'un primer nivell inicial, nivell intermedi i avançat, cada alumne es desenvolupa,
aprèn i es reinventa en l'art teatral. Un cop finalitzat el curs, cada alumne/a passa
a formar 
part de 'l elenc estable de la companyia COMEDIARTE. 
 
Al llarg de 7 anys, la companyia ha estrenat 30 obres de teatre i participat en
importants esdeveniments de la mà del Cirque du Soleil, Caixaforum i Nacions
Unides entre altres. 
Tant els tallers com els treballs de la companyia són creats en la seva pròpia sala
a Barcelona E.C.A. (Espai de Creació Artística). Un espai destinat al
desenvolupament artístic, que gaudeixen, a més de COMEDIARTE, diferents
grups de teatre. 

Projecte Comediarte

Contacte
www.comediarte.com 

 
informes@comediarte.com 

 
93452276 - 607711381 (Luciano) 

- 628600409 (Marta)


