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con Fran Campos



FICHA TÉCNICA
Formato: sesión de contos con música, títeres, teatro…
Duración: 50 minutos 
Actor: Fran Campos
Creación, dramaturxia e música: Fran Campos
Direción: BANDULLO AZUL

Necesidades técnicas
Iluminación: luz branca xeral
Espazo: mínimo 3x3 metros
Montaxe e preparación: 1h30minutos.
Desmontaxe: 40 minutos



A compañía «Bandullo Azul» renova repertorio de contos para este  

ano e que presentarán conxuntamente Filipa, (marioneta), e o actor  

Fran Campos. Entre a narración oral, a teatralización e a musicalización, 

prestarán especial atención a escritora homenaxeada no «Día das Letras  

Galegas 2018», María Vitoria Moreno e a súa obra de narrativa  

«Mar adiante», adaptando e presentando os contos incluídos en ese volu-

me. Por outra banda, inclúen na sesión de contos o repertorio tradicional  

e popular sen deixar de lado a música en directo, os «contos-cantados»  

e os xogos co público e como non, o bo humor. Un espectáculo  

participativo e pensado para público familiar. Unha sesión “filipante”  

e unipersoal… ou non!



FRAN CAMPOS formouse en escolas de teatro así como en obradoiros  
e clases maxistrais con mestres como Leo Bassi, Claudia Contín,  
Antón Valén, Josh Houben, Cándido Pazó… ademais de ser membro  
fundador da compañía de teatro e clown «BANDULLO AZUL». Leva máis  
de dez anos co «Padre Merino», espectáculo no que mestura o clown,  
o bufón, maxia, música… percorrendo saldas de pequeno e mediano  
formato con máis de 300 funcións ás costas. Agora viaxa acompañado  
da nova incorporación da compañía, a amiga Filipa e os seus contos.

BANDULLO AZUL naceu en 2012 e formada polos actores e cómicos  
Fran Ameixeiras e Fran Campos. Estreáronse con unha versión clown  
da historia de Robinson Crusoe, A verdadeira historia de Robinson Crusoe 
e Venres, dirixida polo actor, cómico e director Evaristo Calvo, quen repetiu 
dirección no segundo espectáculo da compañía, PLAY: historia de Maestro  
e Pupilo, de creación propia.

A compañía ten participado en varios festivais de teatro e clown tanto  
en Galicia como en Portugal subíndose tanto ós escenarios como actuando  
a pé de rúa. Dende 2017 a compañía ofrece un espectáculo para toda  
a familia onde se mestura a narración, os títeres, a música en directo…  
un espectáculo para toda a familia: «Filipa cos contos».


