
Un gran elefant s’obre camí per la ciutat a pas ferm i solemne. Acompanyat per un guia i cuidador, recorre 
tot el món fomentant el respecte als animals i la natura. Al seu país d’origen, l’Índia, és un animal molt res-

pectat i per a molts, inclús sagrat, però això no és així a tot arreu.

Un espectacle itinerant que pretén captivar a grans i petits amb la majestuositat física i voluminosa d’aquest 
animal. El seu elegant caminar al ritme de la música hindú et portarà a la jungla que l’ha vist néixer.  Però 
no tinguis por, l’Hathi no és de témer si el tractes amb estima i respecte. Gaudir del seu moviment és ja un 
veritable espectacle.
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- Iníci de l’espectacle: Espai sense desnivell

  Alçada: 3,5m / Amplada: 7m / Fons: 6m

- Durant l’itinerari: Recorregut total de 300m aprox. 
  sense barreres arquitectòniques, ni grans desnivells.

Es realitzaran dues parades, una a la meitat del 
recorregut i l’altra al fi nal de tot on es precisa un 
espai pla i amb les següents dimensions:

Alçada: 3,5m / Amplada: 6m / Fons: 4m

Dos hores abans de l’inici de l’espectacle es farà 
un reconeixement del recorregut amb algú de 
l’organització.

FITXA TÈCNICA
Espectacle itinerant, dirigit a públic familiar.

Duració de l’espectacle: 50 minuts

Temps de muntatge: 2 hores

Temps de desmuntatge: 1 hora

Dimensions de l’elefant:  
Alçada: 3m / Amplada: 2m / Llargada: 4m
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En cas de pluja o ratxes de vent superiors als 
20km/h no es podrà realitzar l’actuació degut 
a les dimensions de l’elefant i les seves carac-
terístiques tècniques.

És imprescindible que hi hagi un regidor, que 
obrirà pas a l’elefant, durant tot l’espectacle i 
porti un element escenogràfi c.

Per al bon desenvolupament de l’espectacle 
és necessari que a no hi hagi un excesiu soroll 
ambiental (cotxes, música...)
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