
       

La Finestra
Butlletí informatiu de la Casa del Teatre Nu

Número 39. Desembre 2022. Sant Martí de Tous

El proper 9 de desembre, la Cia Söa ens presenta el seu 

espectacle Fogar. Aquest és un espectacle que combina 

la música, la dansa i la performance, a través d’una 

instal·lació sonora.

Una peça onírica sobre les arrels, les que no es veuen, 

les que vam trobar a faltar o alguna vegada vam haver de 

tallar per poder avançar.

Us podeu reservar el dia 9 de desembre a les 20:00h.

ASSAIG OBERT CIA SÖA

El saló de les meravelles, Hausson

El saló de les meravelles es un encontré amb la màgia de la 

mà i les mans de Hausson.

Un espectacle de màgia, entre el cabaret i el cafè concert, on 

es recupera l’encant de les inoblidables sessions del París de 

Houdin i de Mèlies.

Un espectacle ple de números de mentalisme, de prestidigitació, 

de prediccions impossibles, de màgiques coincidències sobre 

un coixí de música jazz i projeccions que faran encara més 

singular l’experiència viscuda. 

Us animem a venir el diumenge 11 de desembre a les 18:00h.

La Tilda Espluga ens proposa un Monòleg de caràcter filosòfic basat en la 
paraula i la plasticitat, escrit per Leo Chaparro, estudiant de Filosofia a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i compagina els seus estudis amb una 
labor de comunicació a xarxes sota el nom Leo Espluga. Acumulant més de 
30.000 seguidors a TikTok, i 32.000 visualitzacions a YouTube, en aquestes 
plataformes es dedica a parlar de llibres, filosofia, teatre i art.

L’espectacle vol donar un espai al pensament crític , on l’espectador es 
formuli preguntes avui, quan la filosofia s’esborra de l’aprenentatge i la 
lletjor del món es va imposant. És per això que es planteja la possibilitat 
d’incorporar de manera permanent un debat post funció destinat a joves i 
a adults. Ho podrem veure el dissabte 3 de desembre a les 20h. Veniu?

Tremolor, de Tilda Espluga

Emergènciacreativa

Diumenge 11 - 18 h

Dissabte 3 - 20h

Espectacleper adults

Divendres 9 - 20 h

Companyiaen residència



L’agenda de desembre

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

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

Assaig obert Cia. SÖA
Divendres 9 • 20 h. La Casa
Activitat gratuïta  #companyiaenresidència

Amb la col·laboració de:

Tremolor, amb Tilda Espluga
Dissabte 3 • 20h La Casa
Preu: 14€/ 12€ Amics del Teatre Nu i gentGRANdeTous/ 
10€ Joves -25.  #emergènciacreativa

Despierta! Retablos de la vergüenza 
(Tepsis teatro de Getxo)
Dijous 29 • 20h. - Divendres 30 • 20h. La Casa
Preu: 14€/ 12€ Amics del Teatre Nu i gentGRANdeTous 
i Joves -25.  #espectacleperadults

Qüento de Nadal
I aquest any tornem a donar la benvinguda al Nadal d’una 
manera especial: amb una vetllada que reuneixi tots els 
touencs i touenques, com l’any passat, al Casal de Tous, on 
podrem gaudir tots plegats del Qüento de Nadal, d’Apel·les 
Mestres, i de la mà dels actors de Sant Martí de Tous. 

Apel·les fou un artista polifacètic que va estimar la bellesa de 
les petites coses. Va ser una figura important pel que fa a les 
arts per als infants, que són els qui porten la màgia en aquestes 
dates tan especials.

Us animem a venir el 23 de desembre a les 20:00h al Casal!

Tepsis Teatro ens presenta Despierta! Retablos de la vergüenza. 
L’obra és una invitació a observar la realitat, a impregnar-nos del 
que passa, i ser conscients del que suposa seguir la inèrcia. A l’obra 
s’exposen les diferents realitats que es donen mentre el món gira.
Aquesta companyia va néixer amb l’objectiu de transformar la societat 
mitjançant el teatre. D’aquesta manera i amb una ideologia social i 
compromesa, Tepsis aborda des de l’humor, el drama o la tragèdia els 
problemes socials que ens assoten cada dia. 

Veniu? Dues funcions, el 29 i el 30 de desembre a les 20:00. 
Espectacle amb aforament especialment reduït.

El saló de les meravelles, Hausson
Diumenge 11 • 18h. La Casa
Preu: 14€/ 12€ Amics del Teatre Nu i gentGRANdeTous 
i Joves -25.  #espectacleperadults

Qüento de Nadal
Divendres 23 • 20h. Casal
Preu: 10€/9€ Amics del Teatre Nu, gentGRANdeTous
#teatrecomunitari

Despierta! Retablos de la vergüenza

Teatre
comunitari

Com cada curs, a la Casa del Teatre Nu, ens agrada rebre diferents escoles i instituts 
i gaudir una estona de les Arts Escèniques, veient un espectacle i diferents tallers 
amb l’alumnat. Aquest primers mesos del curs han passat per la Casa un total de 
8 centres de diferents municipis, i es preveuen una trentena de visites escolars al 
llarg del curs 22/23.
En el Teatre de prop oferim un ventall d’espectacles, adreçats a diferents edats i 
interessos pedagògics mitjançant disciplines dins les arts escèniques. Conjuntament 
amb cada espectacle es realitzen un recorregut de 3 tallers relacionats amb el que 
han vist. L’espectacle i els tallers es decideixen segons els interessos del centre 
educatiu i edats de l’alumnat. L’alumnat gaudeix i aprèn del Teatre veient com 
funciona des de la seva essència, vivint i sentint-lo.

Visites escolars a la casa

Espectacle
per adults


