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8 juny — 20.00h

Martina Tresserra

Número 14. Juny 2019. Sant Martí de Tous
Aquest mes l’actriu i cantant Martina Tresserra
presenta en directe a La Casa del Teatre Nu
el seu treball Altres dones, un disc de poesia
musicada a partir de poemes d’Estel Solé. El
títol del disc fa referència al primer poemari
de l’Estel, Dones que somiaven ser altres dones,
però també hi ha poemes del seu segon poemari
Si uneixes tots els punts, de Materia Fugaz
(Photopoetry), així com algun poema inèdit.
A La Casa del Teatre Nu tindrem l’oportunitat de
veure-la acompanyada del Sergi Estella (guitarra,
percussió, veu) i el Leandre Lopes (trompeta i
baix) en un concert íntim i proper.

“Estimem-nos
abans que la vida
sigui només l’eco
minvant d’un crit
del passat”

Presentació dels
tallers de teatre
El mes de juny s’acaba el curs i és hora de presentar
els tallers que s’han anat assajant durant l’any. A La
Casa del Teatre Nu hi ha molta gent que hi fa teatre.
Quatre grups de gent del poble que gaudeix de les
arts escèniques, veient-ne i fent-ne. Durant l’any
assagem i ens preparem i quan arriba el bon temps
s’ha de mostrar la feina i a veure si t’aplaudeixen.
L’aplaudiment no és el més important, ni molt menys,
però com que la feina ja sabem que l’hem feta bé,
ara només ens queda de compartir el treball fet amb
vosaltres. A finals del mes passat ja vam presentar el
taller d’adults, i ara arriba el torn dels mes joves.
El dia 17 de juny a les 20h hores presentarem al Casal
En Joan de l’Ós, El Somni d’una nit d’estiu i Un músic, dos
músics, tres músics. Aquests són els títols, però l’ordre
encara està per definir. Així que us recomanem que
veniu a veure tots els tallers, que tot plegat tampoc
no serà massa llarg i així podreu veure tota la colla
d’actrius i actors que tenim a Tous.

Ens fa molta il·lusió que la Martina vingui a La
Casa, per molts motius, perquè és una creadora
molt potent, amb múltiples facetes i sensible
a tota mena d’expressions, també perquè
darrerament hem coincidit tot sovint i també
perquè la Martina Tresserra té casa a Tous, a cal
Rodó, i clar, és una veïna més del nostre poble.
Potser molts ja la coneixeu. Aquesta vegada la
podreu veure a l’escenari.

L’agenda juny 2019
Martina Tresserra

Altres dones
Dissabte 8. 20h. La Casa
Preu: 12€/10€ Amics de La Casa,
gentGRANdeTous, Joves -25

Presentació dels tallers
de teatre
Dilluns 17. 20h. El Casal
Preu: Taquilla inversa

Inscripcions Curs 19/20
Tallers de teatre a La Casa
Inici d’inscripcions a partir del 15 de juny

Reserva la teva entrada:

teatrenu@teatrenu.com
La Casa del Teatre Nu
+34 677 51 96 25 +34 93 805 08 63
C/ dels Prats,14 08712
Sant Martí de Tous (Barcelona)

Inscripcions Curs 19/20
Ja us hem comentat que aquest mes presentem els
tallers. Però com que tot és cíclic, també ha arribat el
moment d’inscriure’s als cursos de l’any vinent. Així
que, durant aquest mes ja podeu reservar plaça per
poder fer teatre, vosaltres o els vostres fills, filles, avis
o néts.
Els horaris i grups seran els següents:
- DIMARTS
17:00h a 18:30h
Grup de nens i nenes (4t a 6è de primària)
18:30h a 20:00h
Grup de nois i noies (2n ESO)
20:15h a 21:45h
Grup d’adults
- DIVENDRES
17:00h a 18:30h
Grup de joves (3er ESO a Batxillerat)

Veïns: El Xavi

18:30h-20:00h
Grup de nois i noies (1er ESO)

En Xavi és un veí de lluny, de fet no és que visqui al costat de La Casa, viu a un quilòmetre del nucli. Però ell i
la seva família tot el dia corren pel centre. A més, ell i la Maria, la seva fill gran, fan teatre a La Casa. De fet, en
Xavi fa teatre des de fa molts anys, molts més que no pas nosaltres. És un actor experimentat, amb mètode,
rigorós i treballador. Se’n pot aprendre un munt. Però amb ell, sobretot s’aprèn que el teatre és una manera
de fer comunitat, perquè d’això també n’és un mestre. Viu la cultura, l’esport, i el que calgui, com una
manera de compartir experiències amb els altres. Si el busqueu, sempre el trobareu disposat a embolicar-se
perquè Tous sigui un poble cohesionat on s’hi visqui amb bon veïnatge.

Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu
MASDEU / CAL CODINA / XARÓ OBRES I CONSTRUCCIONS / GESTIÓ RAMBLA 2 ASSESSORS / FESTIVAL DE LLEGENDES DE
CATALUNYA - FESLLECAT- / CAMIL INSTAL·LACIONS / JARDINERIA I VIVER TRAVÉ
Amb la col·laboració de:

