Un espectacle de:

Quins clàssics

“Us demano la
màxima atenció,
perquè així no
em quedaré
sense feina”

Edat: +12

Espectacle de Sala per a ser representat a teatre o a les aules dels instituts

Quins clàssics és una proposta per a joves i adults que converteix l’escenari
en una aula o l’aula en un escenari. La proposta parteix de les versions
breus de clàssics universals escrites per Carme Puche al recull Quins
Clàssics!, per oferir un espectacle en què es contraposen dues maneres de
fer arribar la literatura als lectors d’avui. Un espectacle que uneix teatre i
literatura, per acostar-nos d’una manera ben particular alguns dels clàssics
de sempre.
Sinopsi: El Departament d’Ensenyament inicia una prova pilot que consisteix en ensenyar els clàssics de la literatura universal intensivament.
Han escollit un professor per dur-ho a terme i quatre clàssics: La Ilíada, Hamlet, Frankenstein i La Metamorfosi. Tot sembla transcórrer amb
tranquil·litat quan de sobte apareix una visita inesperada.
Una idea de: Sergi Vallès
Basat en l’obra Quins Clàssics! de Carme Puche
Direcció: Ester Nadal
Intèrprets: Boris Cartes i Sergi Vallès
Espai Sonor: Lluís Cartes
Disseny de vestuari: Nídia Tusal
Il·luminació: Víctor Borràs
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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