QUè CAL PORTAR PER FER UN BON SHOW?

HISTÒRIA:
Tot va començar al 1973, quan The Rocky Horror Show, una fantasia
musical escrita per Richard O'Brian, va debutar en el Royal Court Theatre
de Londres. L’obra que tracta de dos estudiants submergits en un món
decadent, mescla de rock'n roll, sexe y ciència ficció, resultà ser un
rotund èxit. En arribar als EUA, es va representar al llegendari teatre
Roxy de Los Angeles, un executiu de la Fox, entusiasmat, portar-la al
cinema convertint-la en The Rocky Horror Picture Show.
Poc a poc, la gent començà a desinhibir-se i interactuar davant la
pantalla mentre es veia la pel·lícula: Un mite havia nascut. A les grans
capitals del món va créixer fins a convertir-se en un clàssic de culte.
Deixa el teu nebot de 6 anys i la teva àvia de 85 a casa (llevat que siguin
open mind).
Als que mai no han assistit al xou se'ls anomena verges, però no
pateixis, si et sents estrany, hi haurà sempre algú més rar que tu en el
teu costat i
recorda ........No somiïs amb ser, sigues directament.
TINGUES LA MENT OBERTA I DIVERTEIX-TE!!!
BALLA EL TIME WARP!
Time warp és un ball del més senzill, es fa a les butaques o als passadissos.
Fins i tot els que no reconeixen dreta i esquerra ho poden fer. NO PATIU, A
LA MATEIXA PEL·LI US ENSENYARAN COM ES BALLA
Podeu ballar a més toooootes les cançons!
ACTUA!
Participació de l'audiència? Quins llamps és això ? Bé, precisament tot el xou
és sobre això. Cada vegada que una cosa significativa ocorre a la pantalla, el
públic reacciona i interactua: crida esbronca, balla; en resum es desmadra
(no em diguin que no saben fer-ho).
DISFRESSAT!
Vine vestit/da del personatge que més t’agradi o amb motius de Halloween!
Sorprèn a tothom!

Arròs:
Al principi de la pellícula, durant el casament dels amics de Brad i Janet, es tira l'arròs junt
amb els personatges de la pantalla quan els noucasats surten de l'església.
Diari:
(també pot ser un paraigua. Quan Brad i Janet són sorpresos pel xàfec, Janet cobreix el seu
cap amb el diari, així ho fa el públic.
Pistola d'aigua:
Són usats pels membres de l'audiència (nivell més avançat) per simular la pluja. NO CAL QUE
PORTIS, PEL BÉ DE LA SALA. NOSALTRES ENS ENCARREGUEM! GRÀCIES!
Encenedors/llanternes:
Durant el vers "There is a light" (òssia: Hi ha una llum) en la cançó "Over the Frankestein
Place".
Guant de plàstic:
Abans i després de la creació de Rocky, Frank tira dels seus guants 3 vegades. Aquí es tracta
d'aconseguir sincronia per a un so perfecte.
Confetti:
Al final de la cançó "Charles Atles" , els transilvans tiren confetti a l'hora que Frank i Rocky van
a l'habitació.
Pa torrat:
Quan Frank proposa un brindis (toast en anglès), es llença a l’aire el pa torrat.
Gorres d'aniversari:
En el sopar, Frank es posa una gorra i canta "Happy Birthday" .
Campanetes:
Durant la cançó "Planet Schmanet", s'ha de tocar la campana quan Frank digui "Did you hear
the bell".
Cartes:
Durant la cançó "I am going home" , Frank diu "cards for sorrow cards for pain" en aquest
moment es llencen.
NOSALTRES PORTAREM ALGUNA COSETA, NO PATEIXIS!

Dr. Frank: és un pseudocientífic, però un autèntic transvestit, ve del
planeta Transexual ubicat a la galàxia Transilvània . Va fabricar
Rocky per ajeure's amb ell, però no li va donar temps. Però si li va
abastar el temps per llançar-se sobre Janet, Brad i Columbia.
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Riff Raff: lleugerament calb, Riff és un estrany majordom capaç de
portar talons alts. Només algú de Transilvània és capaç d'això. Seria
una perfecta ganga per a qualsevol dona si no fos pel seu estil de
vida poc peculiar. Entre altres coses, acostuma tenir relacions amb
la seva germaneta Magenta
Magenta: la germaneta de Riff Raff, bàsicament té el paper de
serventa.

Columbia: amb un to de veu altíssim, és l’especialista del tap
dance. Pretèn tenir un affaire amb Frank i està a l’avantguarda en
quant a coloració de cabell.
Rocky: També el podem considerar com un alien, encara que hagi
nascut sobre la terra, al laboratori del Dr. Frank. Va viure 7 hores
però li va donar temps per explorar les múltiples facetes del sexe
sobre el nostre planeta...
Brad: El nuvi, mai va imaginar quan se li va espatllar el cotxe, que
acabaria al llit d’un científic extraterrestre i transvestit. Òbviament,
l’experiència el deixa una mica fora d’onda!

Janet: L’innocent núvia de Brad que perd la seva innocència amb
força facilitat i no amb la seva parella...sino amb Rocky i amb Frank
la mateixa nit! (mega jove Susan Sarandon)

Dr Scott:. És l’antic professor de Brad i Janet, també és un
investigador dels extraterrestres entre nosaltres. L’únic que no se’n
va al llit amb ningú.
Eddy: Nebot del Dr.Scott va tenir una pesima influència en la seva
joventut i va acabar amb el cervell robat, va ser congelat i poc
desprès acaba a trossets! Canta una de les millors cançons del
show! (MeatLoaf!)

Organitza:

The Rocky
Horror
Picture Show
L’experiència total!
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