Kàtia

“... i sempre em
poso un cistell
al cap perquè és
la millor manera
de recollir totes
les idees”

Un espectacle de:

Edat: +4

Espectacle de Sala

Escoles: Cicle Inicial, Mitjà i Superior

Kàtia ens parla de voler saber, de la necessitat de trobar els nostres orígens,
de la voluntat de recordar i entendre d’on venim. És la història d’una mare i
una filla, que emprenen un viatge per mirar de respondre les preguntes que
es planteja la petita. Aquest espectacle parla de l’adopció, dels interrogants
que desperta, dels neguits que motiva, i ho fa a través d’una història plena
de joc i aventura a la recerca d’un objecte ben quotidià: una foto.
Sinopsi: La Kàtia fa la maleta i emprèn un viatge, l’aventura de la seva vida que viurà acompanyada de la seva mare. Trobarà el que
busca? Kàtia és un espectacle de teatre visual que ens parla de la necessitat de retrobar-nos amb les nostres arrels.
Idea original: Ka Teatre
Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs
Repartiment: Montse Pelfort i Maria Berenguer
Música: Montse Pelfort i Lluís Cartes
Vestuari: Nídia Tusal
Il·luminació: Paula Crespo
Producció: Maria Hervàs i Gerard Palomas

Video

La Companyia
del Teatre Nu
Som un col·lectiu de professionals de l’art
escènic que creem i fem girar les nostres
pròpies creacions. Creiem en el teatre com
un art comunitari, en què la suma de talents
individuals fa créixer cada nou projecte, mirant
sempre d’aprendre i sorprendre’ns.
Som de Sant Martí de Tous, un petit poble de la
comarca de l’Anoia, des d’on mirem d’exportar
arreu el nostre projecte. L’espai on treballem,
La Casa del Teatre Nu, és un local obert al
públic i als professionals per acollir inquietuds,
idees, projectes i múltiples sensibilitats.
Des de l’any 2000 que fem aquesta feina.
Actualment tenim en cartell més d’una desena
d’espectacles.
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