Un espectacle de:

Maure
el dinosaure

“...s’ho passen
tan i tan bé que
el temps vola...”

Edat: +2

Espectacle de Sala
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Maure el dinosaure és un espectacle de titelles per a infants a partir de dos
anys. Una història senzilla, emotiva, clara i poètica. Un relat que se centra
en una relació d’amistat, en un univers de complicitat i confiança entre una
nena i el seu inseparable dinosaure. Aquest espectacle posa en un mateix
pla el món real i el món fantàstic dels infants, per explicar una història on
el més important és la necessitat de sentir l’ajuda i l’amistat de l’altre ben a
prop.
Sinopsi: La Martina és una nena petita, valenta i pèl roja. En Maure és un dinosaure blau, gros i de banyes blanques. Són amics inseparables.
Comparteixen jocs, somnis i aventures. Què faria la Martina sense en Maure? I en Maure sense la Martina? Esperem que no s’hagin de separar
mai. Però… i si un dia ho haguessin de fer? Gaudiu dels jocs i les aventures de la Martina i el seu gran amic: en Maure el dinosaure.
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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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