MOSTRA
DE TEATRE I DANSA

Guinardó a escena

10 de juny. TEATRE

21 de maig. TEATRE (comèdia)

a les 20h.

a les 18h.

7 de maig. TEATRE
a les 18h i a les 20h.

Scary Stories
Firewalk theatre

La violència de gènere és el tema tractat
amb aquest muntatge. Utilitzant dos
contes i dos poemes del reconegut
escriptor nord-americà Edgar Allan Poe;
"El Gato Negro","El Cor Delator", "El
Cuervo Negre" i "Un Somni Dins d'Un
Somni" Una obra que es presenta en
anglès, Espanyol i Català.
Intèrprets: Miriam Alcántara y Rubén
Castro Ilizaliturri
Guió: Rubén Castro Ilizaliturri
Direcció: Rubén Castro Ilizaliturri
Coreografia: Miriam Alcántara

Sé infiel
y no mires con quién
Grup de Teatre Zitzània

L'Álvaro i l'Arturo són dos amics de tota
la vida i, a més, són socis d'una editorial
de llibres infantils. El primer està feliçment
casat i molt enamorat de la seva dona, la
Blanca. El segon també està casat, amb
l'Elena però li va la marxa i sempre que
pot, enganya a la seva resignada esposa.
L'Álvaro i la Blanca han estat convidats a
un sopar fora de casa, ocasió que el buscavides de l'Arturo aprofita per demanar a
l'Álvaro que li deixi el pis per portar-hi
una conquesta. L'Elena, afartada de
resignar-se, també tractarà d'aprofitar el
temps trobant-se amb un apassionat
amant, el problema és que també ha pensat
a fer servir el pis de l'Álvaro i la Blanca.
Evidentment la cosa s'embolicarà, i força...

4 de juny. TEATRE
a les 17h.

Teatro del Oprimido

Asociació cultural Niños consentidos
Jornada informativa
i participativa de Teatre Fòrum
Xerrada informativa

a càrrec de Mariana Villani
Què és el Teatre dels Oprimits
i les Oprimides?
Què és el Teatre Fòrum?
Qui el practiquen?

Projecció de documental sobre TO
Teatre Fòrum "com ser feminista
i no morir en l'intent", a càrrec de
L'aranya Creació

Amb i la col·laboració de GTO L'aranya Creació

No minsultis que tinc
una pistola
Agonies

Tres amigues que es troben després de
molt de temps de no veure's. Tres vides
que un dia es van separar i que ara es
tornen a creuar. Què ha passat durant
aquests anys? Com serà el retrobament?
No m'insultis que tinc una pistola parla
de les coses del dia a dia, dallò que ens
agrada i dallò que no ens agrada, del que
ens preocupa i del que ens fa feliços, de
la por a quedar-nos sols i de la por a estar
acompanyats però realment viure en la
més profunda soledat... però sobretot
parla dels límits. Buscar els límits, fins
on som capaços darribar o fins on laltre
és capaç daguantar. Quan som petits ens
han densenyar a no passar el límit de
moltes coses. Quan som grans ja ho hem
après o seguim buscant-lo?

11 de JUNY. a les 21h.
MÚSICA ELECTRÒNICA EN VIU,
FOTOGRAFIA, DANSA

Daydream in blue
Daydream in blue

Daydream in blue es una peça que
ens vol parlar desde les diferents formes
de expressió unides per poder trobarnos
en els moments , en aquells intants que
no arribes a veure o percebre en totalitat,
on no només arriba la vista.Una
sinfonía, de l íntim i la metrópoli. Ho
públic i ho privat, linterior i lexterior.
Una inmensa humanitat intranquila,
sense seient, sense territori, de pas cap
algun lloc.
Música: Charo salas
Fotografia video i imatges: Sonia Blanco
Moreno.
Movimiento escènic, Raquel Anguita,
i Trinidad García

17 de juny. TEATRE
a les 20h.

Primera plana

Grup de Teatre Rocaguinarda

El proper 17 de juny el Grup de Teatre
Rocaguinarda posarem en escena l'obra
de Hecht i Mac Arthur Primera Plana.
Recordeu les dues versions
cinematogràfiques de Howard Hawks
(amb el nom de Luna Nueva) i de Billy
Wilder? Bé, doncs no serà com cap
d'aquestes, sinó la de l'original text
teatral dels anys 20, una revisió d'en
Jordi Galceran.

