Un espectacle de:

La Lluna
d’en Joan

“La lluna és
com un fanal,
tot ho il·lumina
al seu pas”

Edat: +3

Espectacle de Sala

Escoles: Educació Infantil i Cicle Inicial

La Lluna d’en Joan és un clàssic de la literatura per a infants, un àlbum
il·lustrat de la Carme Solé Vendrell que vam adaptar al teatre l’any 2007.
Des d’aleshores n’hem realitzat centenars de funcions. La història que ens
explica aquest conte continua emocionant avui en dia els lectors que la
llegeixen i els espectadors que la veuen. Per a nosaltres és tota una alegria
que, passada més d’una dècada, aquest espectacle continuï formant part
del nostre repertori.
Sinopsi: La Lluna d’en Joan és un espectacle que ens parla de les emocions d’un nen que ha de salvar la vida del seu pare que ha emmalaltit. En
Joan és un nen que viu en una illa amb el seu pare, que és pescador. Tots dos viuen feliços però, una nit de tempesta, un cop de mar arrabassa
la salut del pare...
Autora del conte: Carme Solé Vendrell
Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs
Intèrprets: Francesc Mas i Maria Hervàs
Disseny escenografia i titelles: Teatre Nu
Construcció titelles: Carme Solé i Teatre Nu
Construcció escenografia: Jaume Piera i Joan Hervàs
Confecció vestuari: Teresa Solà
Disseny il·luminació i efectes de so: Paula Crespo
Tema musical La Lluna d’en Joan: Jaume Escala
Altres temes musicals de l’espectacle: Oriol Canals i Ricky Falkner
Producció: Maria Hervàs i Gerard Palomas

Video

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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