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Per Carnestoltes, Pentina el Gat!
Poc a poc, anem reconquerint espais que els darrers
mesos havien quedat deserts. Torna el Tous en
Família! La veritat és que al gener ja va ser com si
hagués tornat, perquè amb el cicle cultural de Sant
Sebastià, Tous va tornar a sentir un batec cultural
meravellós. Malgrat el confinament municipal, tots
els actes van ser un èxit, i volem felicitar i agrair la
feinada de tots els organitzadors.
Aquest febrer, perquè la cosa no defalleixi, tornem
a programar el Tous en Família i rebrem la visita
de la companyia Pentina el Gat, un col·lectiu de
músics de molta qualitat que ofereixen propostes
plenes de festa, alegria i bon humor. L’espectacle es
farà a la plaça de Fàtima a les 12:30h i, com que és
Carnestoltes, podeu aprofitar per venir disfressats!
Aquest any no hi haurà rua, però, complint totes les
mesures, hi haurà festa igualment. Us hi esperem!
Estem molt feliços de poder programar No s’ha
foss, de la companyia Som Foss. Aquest projecte
va fer residència a La Casa durant l’estiu, i el
passat octubre es va estrenar a Barcelona, al
teatre La Gleva.

NO S’HA FOSS
19 i 20 febrer — 18h i 20h / 18h

Som Foss és un espectacle multidisciplinari
amb música, textos i audiovisuals que, des de la
bellesa, l’humor absurd, la ràbia, la sensibilitat
i l’amor, es fa moltes preguntes i obté algunes
respostes. És el viatge de la protagonista, la
Vicenta, pels paratges d’Islàndia a través de
10 cançons que conviden a reflexionar sobre
la relació entre la naturalesa, la tecnologia, el
comportament humà i les relacions.
Un espectacle de creació interpretat per la Irene
Jodar i el Roger Cantí i dirigit per la Clara Manyós.
És una obra que val molt la pena, i, com que
l’aforament serà de 25 persones i no el podrem
superar, en farem tres passis, oberts a tothom de
la comarca que vulgui venir.
Un serà el divendres 19 a les 20:00h i els altres
dos el dissabte 20 a les 18h i 20h. Ja podeu
reservar, la Casa us espera, com sempre, amb les
portes obertes.

“La natura és el mirall
d’allò que visc.”

L’agenda - Febrer
Carnestoltes a Tous: Balambambú
Diumenge 14. 12:30h. Plaça de Fàtima
Gratuït (fins a omplir l’aforament)

No s’ha foss

Div 19. 20h. Diss 20. 18h i 20h. La Casa
Preu: 14€/12€ gentGTous, Amics CTN, Joves -25

Exposició: Enric Mir

Dissabte 27. 19h. Inaguració exposició. La Casa.
(cal reserva prèvia)

Venda d’entrades: www.entradium.com

o reserva-la a: 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

Kàtia al TNC

Hem actuat al Teatre Nacional
No som massa de fer-nos autobombo, ja ho sabeu.
Però com que ara costa fer segons quines activitats,
necessitem omplir la finestra de bones notícies. I una
d’elles és que aquest mes de febrer estem al TNC amb
l’espectacle Kàtia.
Aquesta és una obra que ja porta gairebé cent
funcions i que ens ha donat moltes satisfaccions. És la
història d’una mare i una filla que viatgen a Rússia a
la recerca dels origen de la petita. Segur que ja la vau
veure al Tous en família ara fa un parell d’anys oi?

Veïns: Enric Mir

A Barcelona hi hem estat programats els dies 6, 7, 13
i 14 a la Sala Tallers. A més, entre setmana hem fet
força funcions escolars. Aquest fet ens fa doblement
feliços, perquè darrerament costa que es programin
activitats per a les escoles i aquests dies hem pogut
comprovar que si es proposa, la gent respon.

Tenim una debilitat per aquest senyor, que això quedi dit d’entrada. L’Enric és un artista de l’alçada d’un
campanar i tenim la sort de tenir-lo com a veí. A nosaltres ens encanta xerrar amb ell de qualsevol cosa, que
ens ensenyi la seva obra, que ens expliqui com li agrada de provar, de jugar, d’investigar amb els materials.
Té una vida plena de moments que valen la pena ser escoltats i d’obra que mereix ser apreciada.
Ara no fa gaire, l’Enric va venir un dia a la casa i ens va dir que tenia un regal. Quina va ser la sorpresa
que, quan el vam anar a veure, ens va rebre amb un retaule preciós que havia fet pensant en nosaltres. És
una obra de fusta tallada que mostra gent junta movent-se i fent. Actrius, actors, gent que balla, gent que
expressa. Ens agrada tant que és clar, l’hem posat a l’entrada del teatre. Si veniu el podreu gaudir.
Com que amb el retaule us quedareu amb ganes de més, els pròxims mesos exposarem a La Casa diferents
obres de l’Enric. No sabeu la il·lusió que ens fa. El dia 27 en farem la inauguració i, quan tinguem obert o
quan ens ho demaneu, podreu venir a apreciar el seu art i, si voleu, comprar alguna de les seves peces.
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