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Actuem a la Mostra d’Igualada!
Ens fa molta il·lusió acomiadar el mes de maig
actuant a La Mostra d’Igualada! El dia 30 de maig hi
portarem ‘En Patufet (i els seus pares)’ a les 17:00h al
Teatre Ateneu d’Igualada.
Per a nosaltres (i ens atrevim a dir que per a la resta
de companyies) sempre és un privilegi poder actuar a
La Mostra, ja que és un referent per a les companyies
d’arts escèniques per a tots els públics i ha marcat el
camí de les línies de programació de tota Catalunya.
És un gran aparador dels millors espectacles per a
públic infantil i juvenil, i anualment aplega al voltant
de 30.000 espectadors i més de mil professionals a
la capital anoienca. Si no podeu venir aquell dia,’En
Patufet’ segueix de gira! Aquest mes ens trobareu
també a Alpicat el dissabte 29 de maig. Us hi esperem!

Aquest mes de maig us portem una proposta que
no us podeu (ni voldreu) perdre per res del món!
El grup igualadí de pop metafísic Marialluïsa
vindrà a La Casa del Teatre Nu el dissabte 22 a
presentar-nos el seu darrer disc ‘És per tu i per
mi’ (2020). Un concert únic i íntim en què, a
més, podrem escoltar també altres temes, com
els nous d’aquest aquest any: ‘Veig la sort’ i
‘Cauen flors’.

Marialluïsa
Dissabte 22 de maig — 20h / 22h

Pau Codina (veu i guitarra), Carles Guilera
(guitarra elèctrica i teclats), Andreu Dalmau
(baix) i Pol Mitjans (bateria) formen el grup,
caracteritzat per les seves cançons senzilles
però preciosistes que s’enlairen sobre melodies
brillants i sons atmosfèrics. Un estil que ja els ha
portat a ser equiparats amb músics com El Petit
de Cal Eril, Núria Graham, Ferran Palau i Germà
Aire. Un pop vitalista, reflexiu i oníric que beu
d’aquests referents catalans però també d’artistes
com Andy Shauf, Nick Hakim, Mac DeMarco i
Alabama Shakes.
Es faran dues sessions, amb un aforament limitat
de 25 persones cadascuna. Us aconsellem agafar
les entrades abans no volin!

“Una dosi de melodies
brillants i sons atmosfèrics”

L’agenda - Maig
Un confinament a Igualada: Alba Llobet
Divendres 21. 20:30h. Presentació del llibre.
Gratuït (cal reserva prèvia). La Casa.

Marialluïsa en concert
Dissabte 22. A les 20h i a les 22h. La Casa
Preu: 14€/12€ Amics del Teatre Nu, GentGran
de Tous, Joves -25.

En Patufet (i els seus pares)
Diumenge 30. 17h. La Mostra: Ateneu d’Igualada
Preu: 8€/5€

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

Un confinament a Igualada
amb Alba Llobet
El primer confinament a causa de la pandèmia,
ens va agafar a tots per sorpresa i ens va fer trobar
noves distraccions per fer a casa: llegir, pintar, mirar
sèries… A l’Alba li va donar per escriure les seves
impressions diàries i, el que va començar com un
passatemps, es va convertir en un llibre. L’Alba és
filòloga, i compagina la dinamització lingüística amb
la dansa i l’escriptura. Al llibre, format per 66 textos
breus -el nombre de dies que la Conca d’Òdena va
estar confinada-, hi trobareu experiències íntimes
que segurament també haureu viscut, sempre amb
un punt d’ironia, crítica o humor, que plasmen una
experiència col·lectiva a partir de la individual. A
la presentació, comptarem amb la lectura d’alguns
fragments per part dels nostres alumnes de teatre.

Residències al maig!
La creació artística no s’atura i aquest mes,
tindrem ni més ni menys que tres residències,
us ho anirem explicant tot per xarxes i bloc!
Elvira Prado amb Més lloc per a la fosca,
un espectacle híbrid que parteix de l’univers
mític de Víctor Català i n’hereta l’esperit
transgressor (del 6 al 9 de maig).
Cia Sifó amb Sabates Vermelles,
Un espectacle de teatre en moviment inspirat
en el món del circ (del 21 al 25 de maig).
La companyia ‘Com un Llum’ amb Safareig,
anàlisi semàntica de l’amor (del 29 al 31).

Veïns: Júlia Martínez
A la Júlia sempre la mirem de cua d’ull a veure què
prepara. És un cul inquiet i es mou amunt i avall. Ara
fa uns quants mesos que para per Tous i la veiem
treballar a la Plaça, des d’on ens regala el seu somriure
cada vegada que ens ven una barra de quart o ens
serveix un tallat. A més, és una sort de poder aprofitar
tot el seu talent com a creadora i aquest any tornarà
a preparar l’espectacle de dansa Dones d’aigua del
Festival de Llegendes que ja s’acosta. A nosaltres ens
fa una il·lusió enorme que hi pugui ser perquè segur
que ens sorprendrà. Com l’any passat, que va ser tan
especial. Us el perdreu?
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