La Finestra
Butlletí informatiu de la Casa del Teatre Nu
Número 36. Setembre 2022. Sant Martí de Tous
Comencem una nova temporada amb ganes, il.lusió i sobretot, molt teatre, fent gira dels nostres espectacles arreu
del territori i amb una programació molt interessat a La Casa del Teatre Nu. Hi haurà activitats culturals per a tots els
públics i gustos: un munt de propostes molt interessants, que esperem que en gaudiu molt. Us animem a seguir de
ben a prop les novetats que aniran sortint, que en serán moltes!
Aquest nou curs, La Casa, continuarà sent un espai pedagògic per als infants i joves de la comarca, on podran venir
a gaudir del teatre i fer tallers, i l’alumnat podrà aprendre del Teatre veient com funciona des de la seva essència,
vivint i sentint-lo.
Recordeu que si us feu Amics del Teatre Nu tindreu descompte en totes les activitats que duem a terme. A més a més,
si us interessa, podreu disposar d’abonaments.

De Noviembre a Noviembre
Engeguem la programació de la temporada el Divendres 16 de
setembre, amb l’espectacle “De Noviembre a noviembre”, de la
Cia La Concreta.
Un granadí cec de naixement i absent molts anys de la ciutat
sabria l’estació de l’any pel que sent cantar als carrers. Aquesta
és la idea entorn de la qual Federico García Lorca va fer la seva
conferència “Com canta una ciutat de Novembre a Novembre.”
Acompanyat de cançons populars, escoltem com el cicle de
les estacions transforma la seva ciutat natal, Granada. Aquest
espectacle usa aquesta fórmula per a narrar l’últim any de vida
de l’escriptor en la seva terra. Un espectacle que parla del que
ja ha estat, del que és aquí i del que seguirà.
Un cant de veus silenciades, un ressorgir en la memòria i una
carta d’amor dirigida al poeta que ens van arrabassar. Us hi
esperem!

De Noviembre
a Noviembre
Cia. La Concreta

Divendres 16 de setembre - 21h
El viatge de l’heroi
La Companyia Inda Pereda, que va fer la residència creativa
a La Casa del Teatre Nu el passat mes de març, ens porta el
dissabte 24 de setembre l’espectacle “El viatge de l’heroi”

El viatge de l’heroi
Cia. Inda Pereda
Dissabte 24 de setembre - 18h

Què passa quan el nostre destí immens, gloriós i lluent se’ns
posa al davant? Que arrenquem a córrer!
Aquesta és la resistència del nostre protagonista envoltat per
una casa plena de portes a l’absurd. Ser el que sempre ha
sabut que era, però ha mirat d’evitar fins avui: Ser l’heroi de
la seva pròpia vida.
Un viatge delirant que ens parla del coratge, l’autosuperació,
la soledat i la transformació... un viatge que tot just acaba de
començar.
Aquest espectacle es representarà a l’Ateneu.

L’agenda de setembre
De Noviembre a noviembre
Divendres 16 · 21h. La Casa
Preu: 14€/12€ Amics del Teatre Nu, Joves -25,
gentGRANdeTous

El Viatge de l’heroi
Dissabte 24 · 19h. A l’Ateneu de Tous
Preu: 6€/5€ Famílies nombroses i monoparentals,
Amics del Teatre Nu, gentGRANdeTous

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

Abonaments i descomptes
Aquesta temporada us presentem una proposta
molt interessant, perquè pogueu venir a la Casa
del Teatre Nu amb molts avantatges!
PACK ESPECTACLES 3 x 33€ Tres espectacles de
la programació de setembre a desembre.
CARNET FANÀTIC. Un carnet on anirem segellant
els dies que vingueu a la Casa a veure un espectacle,
sol o amb família Quan s’hagin segellat 10
espectacles, tindreu una entrada gratuïta
TARGETES REGAL, Regala Teatre!!! Pack
Espectacle 24,00€ 2 entrades (espectacle per
adults) o 4 entrades (espectacle familiar)

A Tous... fem teatre!
Com cada any, engeguem un nou curs i reprenem les classes
de Teatre. La formació teatral ajuda a desenvolupar en els
infants i joves l’aprenentatge cognitiu, donant eines per a
expressar-se, reflexionar, fomentant els valors, l’autoestima,
la confiança, l’empatia i la inclusió, treballant valors de
convivència, respecte a la diferència, llibertat personal i
col•lectiva, multiculturalitat, identitat i arrelament en el
territori. T’apuntes? Enguany ampliem la proposta oferint
classes per a nens i nenes quedant la distribució de la manera
següent:
· Taller de petits 1r a 3r de primària
(dimarts 17:00-18:00)
· Taller d’Adults (dimarts 20:15-21:45)
· Taller nens i nenes de 4t a 6è de primària
(divendres 17:00 a 18:30)
· Taller de nois i noies de 1r a 3r ESO
(divendres de 18:30 a 20:00)
· Taller de Joves (divendres 20:00-21:30)
No t’ho pensis més i apunta’t a les nostres classes:
diversió i aprenentatge assegurats! Encara queden
places, truca’ns o envia’ns un mail!

Més novetats!
Aquest curs la Laia Borràs ens proposa un taller per jugar amb els materials i crear
elements i figures artístiques adreçat a infants i joves. Experimentarem, ens embrutarem
les mans i ens ho passarem d’allò més bé treballant amb tècniques diverses. Si t’agraden
les arts plàstiques i tens ganes de deixar volar la teva imaginació inscriu-te al taller que es
realitzarà els dissabtes al matí a La Casa del Teatre Nu. T’animes? Encara queden places!
Un cop tinguem les inscripcions concretarem els grups en funció de les edats.

Veins: Torna el Qüento de Nadal
Aquest any, tornarem a fer el Qüento de Nadal, d’Apel•les Mestres.
És la contribució de Tous al munt de propostes teatrals que vinculen
la cultura popular i el Nadal. Ens agradaria que aquesta proposta
anés creixent any rere any i per això et convidem a participar-hi. Si
vols col•laborar amb el Qüento actuant, cantant, ballant, tocant un
instrument o construint l’escenografia, escriu-nos un mail a teatrenu@
teatrenu.com. T’hi esperem!

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

