
       

La Finestra
Butlletí informatiu de la Casa del Teatre Nu
Número 40. Gener 2023. Sant Martí de Tous

Construirem una mentida com una casa. Però atenció! 
Si vols que la teva coartada sigui sòlida i creïble, has 
de construir-la bé, perquè res, ni tan sols la força de 
la veritat, la pugui enderrocar.

Una hilarant, divertida i molt lliure versió del conte 
dels tres porquets on posarem a prova els pulmons 
d’un llop justicier que enderroca cases... com a 
mentides.

Cal Teatre proposa una reflexió sobre el concepte de 
veritat. Una dramatúrgia com un joc de construcció, 
l’arquitectura d’una mentida amb tints surrealistes, 
on els tres porquets, les xarxes socials i influencers 
es donen la mà en una història tan divertida com 
emocionant.

Teniu l’oportunitat de veure’l el dissabte 14 a les 
19:00 i diumenge 15 a les 12:00 a la Casa del Teatre 
Nu. Us hi esperem!

Mentida Podrida de Cal Teatre

Vam acabar el 2022 amb el Quento de Nadal, que va 
ser tot un èxit. Gràcies als alumnes de teatre de la 
Casa i a totes les persones que l’heu fet possible! 

I comencem un nou any amb moltes propostes i 
novetats per a tots els públics. Esperem que en gaudiu! 

Comencem el mes gener de amb dos caps de setmana 
d’espectacles per a tota la família.

Dissabte 14 - 19 h
Diumenge 15 - 12 h

Tous enfamília

Regala Teatre!!! Aquest any pots regalar teatre, escollint 
la opció que més t’agradi:
Opció 1:
Pack Espectacle 24,00€  2 entrades (espectacle per adults)
 o 4 entrades (espectacle familiar)
Opció 2:
Pack personalitzat: pots escollir les entrades que vols regalar

Regala teatre

C/Prats, 14 - 08712 Sant Martí de Tous - 93 805 08 63 - 677519625 - teatrenu@teatrenu.com

REGALA TEATRE

Pack espectacle!

2 entrades (espectacles per adults) 

o 4 entrades (espectacle familiar)



L’agenda de gener

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

Amb la col·laboració de:

Mentida Podrida de Cal Teatre

Dissabte 14 • 19h i diumenge 15 • 12h,  La Casa

Preu: 6€/ 5€ Amics del Teatre Nu i gentGRANdeTous 

#tousenfamilia

Història de un salto
La companyia cubana The Concept ens presenta, després de fer la seva residencia de creació, a la Casa del 
teatre Nu, “Historia de un salto”. Aquest espectacle ens parla sobre lo difícil i emocionant que és començar 
de zero, sobretot quan un emprèn una aventura a un món que no coneix. Cerca narrar el sentir de quatre 
personatges que corren el risc de deixar enrere tot el que tenen per un nou començament. Les diferents 
dificultats, el contrast d’emocions i sentiments oposats, el trobar a faltar, la solitud i la por són alguns dels 
temes que toca la peça.

És una peça de dansa contemporània amb un bagatge sentimental molt fort, una estètica diferent i una 
barreja de molts estils apta per a totes les edats.

The Concept és una companyia professional de dansa creada i desenvolupada a Cuba, integrada actualment 
per quatre ballarins, barreja una estètica de moviment que es basa en una fusió de dansa contemporània 
amb danses urbanes.

Des de el Teatre Nu estem molt contents perquè hem treballat conjuntament amb el projecte Copons InLoft 
per tal que aquesta companyia pugui venir a fer residencia unes setmanes a Tous i a Copons. Al finalitzar 
les funcions farem una xerrada amb els artistes de la companyia de Cuba per tal que ens expliquin quina 
és la situació cultural del seu país. Segur que no us deixarà indiferent.

Podeu venir i gaudir d’aquest espectacle el dissabte 28 a les 19:00 i diumenge 29 a les 12:00 a la Casa del 
Teatre Nu. Us hi esperem!

Historia de un salto de The Concept

Dissabte 28 • 19h i diumenge 29 • 12h,  La Casa

Preu: 6€/ 5€ Amics del Teatre Nu i gentGRANdeTous 

#tousenfamilia  #finestraalmon 

Carnet fanàtic

Recordem que aquest any també podeu fer servir el Carnet Fanàtic! Si heu vingut aquesta temporada a 
la Casa del Teatre Nu ja sabeu com funciona el Carnet Fanàtic. És un carnet on anirem segellant els dies 
que vinguis a la Casa a veure un espectacle, sol o amb família, quan tinguis 10 segells tindràs una entrada 
gratuïta. Demaneu el vostre carnet fanàtic!

Tous enfamília


