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En Babia
de Jacobo Paz

Intérpretes:

Isabel Risco
Fernando Morán

EN BABIA é unha comedia teatral orixinal de Jacobo Paz, ambientada
nunha imaxinaria vila de Galicia, que recrea a vida cotiá dos seus habitantes
a través de situacións que amosan as súas debilidades e conductas, moi
próximas á realidade actual.
Todos os personaxes están interpretados por Isabel Risco e Fernando
Morán, actores ben coñecidos polo público debido aos seus numerosos
traballos tanto na escena, como nos diferentes medios audiovisuais de Galicia.
Eles serán os responsabeis de representar aos diferentes estereotipos cos
que identificarnos, e rir de nos mesmos.
O espectáculo ten unha duración aproximada dunha hora, ainda que
parece menos, porque cando un o pasa ben, o tempo pasa voando.

Jacobo Paz (A Coruña, 1979).
Experto en Cine e Teatro pola UDC. Foi guionista de series de ficción emitidas por Televisión de Galicia como “Pratos combinados” ou “As leis de Celavella”,
traballo polo que recibiu o Premio Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual. Participou no desenvolvemento dunha serie de ficción para Telecinco e escribiu unha longametraxe baseada en “Limpeza de Sangue”, obra de teatro galardoada co Premio Nacional de Literatura Dramática.
Escribiu e dirixiu tres documentais para o Xacobeo sobre diferentes rutas de
peregrinación do Camiño de Santiago. Entre os seus traballos documentais destaca "Galicia Caníbal”, para Televisión Española e seleccionado polo Beefeater
In-Edit Festival.
Desenvolveu diversos formatos para programas de televisión, como “Sobre
rodas”, do que se emitiron tres tempadas en Vtelevisión, ou “Maniotas”, unha produción de Filmax para TVG. Tamén foi redactor do reality show O gran camiño.
Como dramaturgo, ten publicados tres libros e máis dunha ducia de pezas
teatrais en diversas revistas especializadas. En 2008, a súa obra “Estigma” foi
representada polo Centro Dramático Galego. Ao longo de 2012 estreou 15 pezas
de microteatro das que se realizaron máis de 500 funcións.

ISABEL RISCO Actriz, clown e pedagoga teatral, comeza a súa andaina en
grupos de teatro universitario da Coruña, na escola Casahamlet e asistindo a
cursos monográficos cos máis salientables mestres. No 2005 gradúase en Pedagoxía Teatral na Universidade da Coruña
Dende o ano 2000 participa en espectáculos profesionais nas compañías
Espello Cóncavo, Os sete magníficos máis un, Culturactiva ou Ibuprofeno Teatro
coas que ten participado nalgúns dos festivais de teatro e clown máis importantes da península, e na compañía Maquinaria Pesada, con espectáculos de producción propia, As Vingadoras ou Nabiza Girl & Unha Viaxe EspaZial. Dende o
ano 2001 forma parte da compañía Trinketrinke teatro, especializada en espectáculos infantís e dinamización á lectura.
No ámbito do audiovisual, traballa en series como Padres Casares, A vida
por diante, O Nordés, Air Galicia, Era Visto!, A Casa da Conexa, Os Caseiros ou
Casa Manola, programas da TVG como O Show dos Tonechos, En Pé de Festa,
Zapping Comando, Máxima Audiencia, Luar, A Solaina, Heicho Cantar, Land
Rober, Tourilandia, e longamentraxe, como Os mortos van ás presas, Onde está
a felicidade? ou 9 Ondas.
Na XII Edición dos Premios Mestre Mateo, recibe o premio á mellor interpretación feminina de reparto, e na 26 edición do FETEGA, o premio á mellor
actriz

Fernando Morán inicia a súa actividade no mundo da interpretación en 1968,
sendo o teatro, durante unha primeira etapa, a base da súa actividade e formación, levando a escena durante máis de 10 anos, un gran número de textos
teatrais dos máis diversos autores, e interpretando os máis variados rexistros,
clave da versatilidade adquirida en tantos anos de oficio.
Durante ese mesmo período, asume tarefas de dirección en diversos espectáculos, así como labores técnicos que lle outorgan un máis amplo coñecemento das
diversas facetas profesionais no mundo da interpretación.
Posteriormente, sen abandonar nunca os escenarios teatrais, o audiovisual pasa
a formar parte da súa actividade profesional estando presente en numerosos
repartos en traballos de dobraxe, televisión e cinema.
Así, nos últimos anos está presente no reparto de series de televisión de éxito
tanto en Galicia como en España entre as que cabería destacar, As leis de Celavella, Matalobos, Piratas, La que se avecina, Doctor Mateo, e de películas como Os
mortos van ás presas, Todo é silencio, A praia dos afogados, La carga (produción
mexicana) traballando ás ordes de realizadores como Carlos Sedes, Gerardo
Herrero, José Luis Cuerda ou Alan Jonsson.

RIDER TÉCNICO EN BABIA
Duración: 75 minutos
Tipo de Público: Adulto
Escenario:
Dimensions (3 ancho x 5 fondo x 3 alto)
Equipamento (para auditorios.…)
caixa negra
2 patas a cada lado
5 varas electrificadas
Iluminación (para auditorios…)
1 mesa de control
9 Par
12 Pc
1 Recorte
Potencia de luz: 10000 W
Audio:
1 mesa de mezclas
2 microfonos de diadema
1 lector Cd ou entrada Usb
Pantallas adecuadas a dimensións do espazo
Potencia de son: 500W
Video:
1 proxector de video
1 pantalla (ciclorama)
Cableado conexion a portatil Mac
Tempo de montaxe 3 horas
Condicións ideais para a representación.
Espectáculo adaptable ás condicións do lugar de
actuación

