Un espectacle de:

D’un Quixot

“¡Non fuyades
cobardes y viles
criaturas, que un
solo caballero
es el que os
acomete!”

Edat: +10

Espectacle de sala

Instituts: ESO i Batxillerat

A partir de la Suite Burlesca de Don Quixote del compositor alemany Georg
Phillip Telemann, presentem un espectacle que combina música barroca
i teatre per acostar-nos la universal obra de Cervantes. Un espectacle que
beu de la genialitat de dos grans creadors i que compta amb el magnífic
treball de Quartet Indiano i del guitarrista David Murgadas.
Sinopsi: Cinc músics i un director apassionat es troben per crear un espectacle sobre la novel·la Don Quijote de la Mancha. Per fer-ho recorren a
la Suite Burlesca de Telemann, obra a la vegada inspirada pel clàssic de Miguel de Cervantes. La passió i la fascinació per aquest gran clàssic els
conduirà a una experiència col·lectiva plena de creativitat musical, d’il·lusió teatral i d’amor per la cultura, per la literatura i per la bogeria en
general.
Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs
Intèrprets: Francesc Mas (actor), Toni Cabanes (violoncel),
Narcís Moltó (violí), Quim Giménez (violí), David Murgadas (Guitarra Barroca), Jordi Maria Macaya (Viola)
Música: Georg Philipp Telemann
Escenografia: Arian Morera
Producció: Maria Hervàs
Ajudant de producció: Montse Valentí
Comunicació: Gerard Palomas

Vídeo

La Companyia
del Teatre Nu
Som un col·lectiu de professionals de l’art
escènic que produïm i fem girar les nostres
pròpies creacions. En vint anys de trajectòria,
hem creat dinou muntatges amb els quals hem
realitzat més de dues mil funcions. Creiem en el
teatre com un art comunitari, en què la suma de
talents individuals fa créixer cada nou projecte.
Som de Sant Martí de Tous, un petit poble de la
comarca de l’Anoia, des d’on exportem arreu els
nostres projectes. L’espai on treballem,
La Casa del Teatre Nu, és un local obert
al públic i als professionals on es poden
desenvolupar propostes que busquen una
infraestuctura per poder-se dur a terme. Acull
projectes des de la idea, fins a la seva estrena i
exhibició.
Actualment tenim en cartell més d’una desena
d’espectacles.
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