
 

Sinopsis 

Una companyia de teatre de l’Ebre és la 

encarregada de portar les noves mesures de 

sanitat al sector de la Cultura, com disposen d’un 

cabaret ambulant, han sigut els escollits per fer 

la gira cap a la nova anormalitat.  

Entre els números musicals i l’espectacle habitual 

crearan un telèfon d’atenció als artistas i 

entrevistaran al Coronavirus.  

 

Format  

“SOROLLAM”, és un espectacle que neix durant 

el confinament del COVID 19, amb la necessitat 

de portar al carrer un dels espectacles més 

icònics de la productora, ja que s’inspira amb el 

Cabaret AMPOLINO que la companyia produeix 

des del 2011 en cada edició de la Festa del 

Mercat a la plaça d’Amposta. Un espectacle que 

aquest any hagues cumplit el seu 10è aniversari. 

 

Sense premises ni condicionants temporals, 

SOROLLAM és un cabaret actual, atrevit, fresc i 

divertit on els artistes baixen continuament al 

pati de butaques i compta amb dos anfitriones 

Divax i Steinburg, les Drag Queens de la 

companyia que faran els seus propis protocols 

amb el públic.  

 

 

 

Un dels números musicals de SOROLLAM 

 

 

Un espectacle molt viu on la nostra premisa es 

emocionar, divertir i sorprende a l’espectador. 

SOROLLAM està amarat de tota la bogeria i la 

llibertat que, com ahir, tornen a ser tan necessaris 

en el món convuls que vivim. Teatre directe, que 

interpela el públic, que el fa coautor de l'espectacle.  

Actors, músics, ballarins i transformistes conformen 

aquesta producció que la Dh Company porta en gira, 

una producció que no li falta imaginació, talent, i 

humor en una mescla única. Més necessari que mai, 

fer tant de SOROLLAM com es pugui!  

 

 

 

SOROLLAM 
Un Cabaret de David Bo i Joan Guijarro 



 

 

 

 



 

 



 

NECESSITATS PER PART DE L'ORGANITZADOR – PROGRAMACIÓ AL CARRER 

 

o Un espai per a la descàrrega i preparació de l'escenografia a prop de l'espai d'actuació 

o Espai per deixar dos furgons i tres cotxes 

o Camerino per a 15 persones al lloc de l’actuació amb wc, miralls, aigua corrent i llum. 

o Un escenari neutre per actuació amb dimensions mínimes de 15 metres d'ample i profunditat de 8 

metre completament plà i adaptat per a ballar, en alçada no superior a 70 cm d’alçada. 

o Dos Caixa d’aigües 

o Punt de llum amb potència mínima de 63 ampers i 3 fases + neutre + terra per als equips tècnics. 

 

 

LA COMPANYIA APORTA: 

Tècnic d’il. luminació, tècnic de so, auxiliar d’il.luminació, montadors i un responsable de producció, i tota la 

fitxa  

 

ESPAI ESCÈNIC A UN TEATRE 

En cas d’actuar a un teatre demaneu la cotització de la fitxa tècnica depenent les característiques i material 

que ja dispose el teatre; és necessari una mida mínima d’escenari de 12m ample x 6m profunditat. 

 

MUNTATGE: 4 h /   FUNCIÓ: 120 minuts    / DESMUNTATGE:  2 h 

CONTACTES 

RESPONSABLE TÈCNIC:  

Xavi Latorre  

info@xlproduccions.com 

639 03 81 19 

 

 

CONTRACTACIÓ:   

Joan Guijarro  

info@dhcompany.cat 

657 03 13 41 

NECESSITATS TÈCNIQUES  
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Productora teatral que va iniciar el seu camí l’any 2008 sota la direcció de Joan Guijarro, actor i director de la 
companyia. Des dels seus inicis s’han dedicat a escriure, produïr i dirigir espectacles de teatre a la carta tan 
per a administracions públiques com per a empreses privades i s’han especialitzat en teatre musical i 
recreació histórica treballant a les dues fires més importants de la zona de l’ebre: La Festa del Renaixement 
de Tortosa i la La Festa del mercat a la plaça d’Amposta, en aquesta última on col.laboren en dos 
espectacles fixes des de l’any 2010, el Vermut dansat i altres varietés i el Cabaret Ampolino a l’auditori de la 
Unió Filharmònica. 
 
 
 
 

 

 

 

 

En teatre musical han estrenat conjuntament amb la Banda de la Lira Ampostina dues produccions, al 2017 

“Cabaret” de Joe Masteroff i al 2019 “Mamma Mia!” de Catherine Johnson, on van possar en escena més 

d’un centenar d’artistes entre músics de la banda i actors i ballarins de la companyia.  

 

 

 

 

 

 

La Dh Company està formada per: David Bo, Marc Barberà, Xuel Díaz, Fuensanta López, Anna Chiva, Jordi 

Galo, Joan Guijarro, Andrej Mikulasek, Lorenzo Marquina, Anna Segalà, Anna Planell, Nura Pinto, Anna 

Sagrera, Eduard Lacueva, Raul Lorenzo, Joel Mesa, Paula Tato l’actor i músic David Anguera i el coreógraf 

Marc Lapuerta entre d’altres col.laboradors habituals i companyies de Circ que participen a les nostres 

produccions com Circ Pistolet o Circo Los.  

 

 

 

 

 

Dh Company – Teatre i espectacles 



 

 

LO POVADOR 
Espectacle de varietés 

Estrena: 5 de Setembre 2020  

SOROLLAM 
Cabaret format mitjà 

Estrena: 28 Agost 2020 - AMPOSTA 

LORCA LIVE 
Teatre de text, petit format 

Estrena: Novembre 2020  

DRAGICOMEDIA 
Teatre de text, petit format 

Estrena: Pendent  

Dh COMPANY 
Teatre i espectacles 

 

C/ SEBASTIÀ JUAN ARBÓ, 47 

43870 – AMPOSTA 

TARRAGONA 

 

877 05 99 31 – 657 03 13 41 
 

www.dhcompany.cat 
 

 

info@dhcompany.cat 

 
www.instagram.com/dh_company 

 
www.youtube.com/user/joanguijarro 

  
www.facebook.com/Dh-Company-118440768166067/ 
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