Un espectacle de:

La llebre
i la tortuga

“Prepareu-vos
per reviure
la cursa més
famosa de la
història”

Edat: tots els públcis

Espectacle de carrer

A La llebre i la tortuga ens fixem en una història popular per fer-la
viure als carrers de pobles i ciutats, per posar davant del ulls de la
gent la realitat d’uns personatges mítics i convertir el públic i el seu
espai quotidià en protagonistes. L’espectacle vol explicar la coneguda
faula d’Isop i compartir- la amb la gent que passa pel carrer. La llebre
i la tortuga són mig mecànics, mig reals. Cada personatge viatja en un
vehicle que és una mena d’alterego, un titella mecànic sobre el qual
es desplacen els actors.
Sinopsi: Arriba al vostre poble o ciutat Demetri Isop Martínez, jutge de pau i àrbitre mediador, per reviure la faula que va explicar el
seu avantpassat llunyà. Vol que la llebre i la tortuga tornin a disputar una carrera per, d’una vegada per totes, entendre què va
passar i reconciliar els dos personatges. Per fer-ho, comptarà amb l’ajuda i la col·laboració del públic, part activa de la història i
membre indispensable per a resoldre el conflicte.
Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs
Intèrprets: Francesc Mas/Joan Valentí, Nerea Mendia i Montse Pelfort/Mònica Torra
Escenografia i vestuari: Plancton Escena - Joan Pena
Música: HoPeta Street Band
Producció: Maria Hervàs
Ajudant de producció: Montse Valentí
Comunicació: 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
infraestructura 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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