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13 de març — 19.00h

ORBITAL

“De vegades ens tenim a
prop. De vegades lluny.
Com es fa una abraçada
des de la distància?”

Farrés Brothers
Aquest mes de març, dins el Tous en Família,
tenim el plaer de rebre els Farrés Brothers i
cia. Aquesta és una companyia ben propera i,
com sabeu, molt bona. Fa molts anys que fan
espectacles i sempre són fabulosos.
El dia 13 portaran a Tous la seva darrera obra:
Orbital. Estrenada just després del confinament
de la passada primavera, Orbital gira al voltant
d’una abraçada pendent. I del llarg viatge de
tres amics per fer-la real. Ens explica la història
de la Mariona, el Yuri i el Nil, que juguen a
marcians. L’univers forma part del seu joc, tal
i com tots formem part de l’univers. Un dia les
seves òrbites es bifurquen i es perden la pista.
La Mariona és a punt de fer realitat el somni dels
tres: viatjar de veritat cap a l’espai.
Aquesta vegada, per qüestions d’espai, l’obra es
farà a l’Ateneu. L’hora, a les 19h, com sempre. Ja
podeu reservar les vostres entrades. Veniu?

El dia 20, l’actor Martí Peraferrer, presenta a La Casa un
monòleg sobre la vida de Tennessee Williams, dirigit per
Francesc Cerro. És un espectacle d’èxit que porta més de
400 representacions i ha estat presentat tant a Catalunya
com a l’Estat espanyol i també a l’Amèrica Llatina.
Aquest monòleg planteja una versió de petit format on
la proximitat i la comunicació amb el públic és molt més
intensa. Les emocions i el sentiments del dramaturg
nord-americà Tennessee Williams se’ns enganxen a la
pell d’una manera molt més compromesa i on l’actor i
l’espectador no es poden escapar d’establir un vincle de
sensacions i impressions inoblidables. Monòleg teatral
que no deixa indiferent, s’endinsa en la gran muntanya
russa d’emocions que va viure aquest reconegut i
maltractat autor teatral.
L’obra ha rebut una gran quantitat de bones crítiques
arreu i ara vol anar més enllà, experimentant en el camp
de la proximitat, del compromís amb el públic i del que
s’anomena teatre de butxaca. A La Casa en farem dues
funcions, a les 18h i a les 20h.

20 de març — 18h i 20h

La vida secreta de Tennessee Williams

“Miri, això
li pregunta
al gos”

L’agenda març 2021
Gestió d’emocions durant
el cicle menstrual
a càrrec d’Artemeia
Divendres 5. 19:30h. La Casa
Xerrada gratuïta. Cal reserva prèvia.

Orbital

Farrés Brothers
Dissabte 13. 19h. Ateneu de Tous
Preu: 6€/5€ Famílies nombroses i monoparentals,
Amics de La Casa, gentGRANdeTous

La vida secreta de
Tennessee Williams
Dissabte 20. 18h i 20h. La Casa
Preu: 14€/12€ Amics de La Casa,
gentGRANdeTous, Joves -25

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

Gestió d’emocions durant
el cicle menstrual
El proper dia 5 de març el projecte Artemeia arriba
a Sant Martí de Tous amb l’objectiu de visibilitzar la
menstruació i les emocions que implica. El taller es
farà a les 19:30h a La Casa.
Aquesta activitat, proposada en el marc del Dia de la
Dona, forma part d’Artemeia, un projecte d’educació
cíclica i menstrual impulsat a Piera el 2018. El seu
objectiu és visibilitzar el cicle menstrual i donar-lo a
conèixer a través de xerrades i trobades, contribuint
així a trencar amb la cadena de desinformació i el tabú
que sovint suposa la menstruació.
Des d’Artemeia consideren imprescindible l’educació
menstrual per tal de conèixer el propi cos i els
seus canvis, tant físics com emocionals. Una de les
conseqüències de la manca d’educació i normalització
del procés fisiològic és la desinformació, l’angoixa i
la manca d’acompanyament amb què reben moltes
nenes la menarquia (la primera menstruació), fet que
les situa en una posició de vulnerabilitat.
Aquesta és una proposta de col·laboració organitzativa
entre La Casa del Teatre Nu i el Punt Jove de Tous, i
està finançada per l’Ajuntament. Tot i que l’entrada és
lliure, cal fer reserva prèvia.

Veïns: Noelia Tomás (La Pallassa Nurula)
Us vam parlar a l’altre número que en aquesta nova etapa tenim ganes d’acollir a La Casa diferents projectes
que sorgeixen de Tous, de les persones que viuen a prop nostre i que desprenen una creativitat desbordant.
Per això, després de l’Enric Mir, és el torn de la Noelia Tomás. Ella ja fa uns quants anys que viu a Tous i la
veiem a moltes bandes. Per sort nostra ha participat al Festival de Llegendes aportant el seu talent i, a la
darrera apagada encara la recordem fent de deixeble del Panna. Des de fa anys que té un alter ego, la Pallassa
Nurula, que passeja per pobles i ciutats els seus espectacles i ara arriba a La Casa. El dissabte dia 6, la veurem
a les 19h de la tarda. Us hi esperem!

Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu
CAL CODINA / XARÓ OBRES I CONSTRUCCIONS / GESTIÓ RAMBLA 2 ASSESSORS / CAMIL INSTAL·LACIONS
Amb la col·laboració de:

