
     

La Finestra
Butlletí informatiu de la Casa del Teatre Nu
Número 41. Febrer 2023. Sant Martí de Tous

Aquest mes de febrer comencem amb una 
activitat amb família, que consisteix en uns tallers 
pràctics de creació i construcció de vestuari 
escènic per a la creació de l’espectacle “EL MITE 
SELK’NAM” Aquest taller presencial està vinculat 
a la cercavila que es farà el 19 de març a les 12 del 
migdia, sobre la Lluita del Sud contra el Nord, de 
Jaime Hanson, Nicole Alvarado i Karen Bauer.

Ens trobarem els dissabtes 4 i 11 de febrer de 2023 
de 10:30 a 12:30, a la Casa del Teatre Nu.

Aquesta activitat és gratuïta i oberta a infants, 
joves i adults (a partir de 12 anys, o a partir de 8 
anys si estan acompanyats d’una persona adulta). 

Inscripcions i més informació al: 677 51 96 25 
o a teatrenu@teatrenu.com 

El capità de la marina mercant Joan Espinàs i la 
seva dona Carme Xivillé són els protagonistes d’una 
correspondència de més de cinquanta anys (entre 
1917-1965): 3700 cartes, telegrames, telefonemes i 
postals que han sobreviscut al llarg d’aquests anys 
gràcies a varies generacions. Entre els dos expliquen 
la seva història familiar, el seu amor, però també la 
història local i mundial de la primera meitat del 
segle XX.  A partir del paper com a material i l’aigua 
com a element primari ens atrevim a donar veu a 
aquesta història entre les històries.

Aquesta companyia va fer residència a La Casa l’any 
passat i ara venen a presentar-nos l’espectacle, el 
podreu veure el dia 4 de febrer a les 20:00h, Us hi 
esperem!

Arribo a mitja tarda, 
amb Clàudia Serrahima

Dissabte 4 - 20 h

EmergènciaCreativa



L’agenda de febrer

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:

Arribo a mitja tarda, de Clàudia Serrahima

Dissabte 4 • 20 h,  La Casa

Preu: 14€/ 12€ Amics del Teatre Nu i gentGRANdeTous 

i Joves -25. #emergènciacreativa

Sembla que rigui, amb Mont Plans

Ja imagino el que dirà la gent quan vinguin a dir-me l’últim 
adéu. Si és que ve algú : “Se la veu tranquil•la”. “Sembla 
que dormi!” “Ha quedat molt bé!” “De fet, ha quedat ben 
igual!” “No, ha quedat millor que quan era viva!”

Júlia Català i Verdaguer va néixer el 1914 i va sobreviure 
a dos marits, un fill, a la Marilyn Monroe, al Nino Bravo, 
al Chaplin i a nou Sant Pares. Ens explica el seu pas per 
la vida des de l’altre cantó. Nosaltres li donarem permís 
per marxar.

Sembla que rigui, amb Mont Plans

Dissabte 11 • 20 h,  La Casa
Preu: 14€/ 12€ Amics del Teatre Nu i gentGRANdeTous 
i Joves -25.  #espectaclesperadults

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!

Gaudint la màgia, Mag Serioja

Gaudint la màgia és un espectacle que surt del que és habitual.  Veiem a un 
mag més elegant però a la vegada informal i enèrgic que portarà la màgia 
més enllà d’on la coneixem, i tot jugant amb objectes comuns.
           
Així que no deixis escapar l’oportunitat i gaudeix d’un espectacle més 
màgic que mai.  Gaudeix de… Gaudint la màgia!

Aquest espectacle per tota la família el podreu veure el dissabte 25 de febrer 
de 2023 a les 19:00h. No us ho perdeu!

Gaudint de la Màgia, de Mag Serioja

Dissabte 25 • 19 h,  La Casa

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

#totselspúblics+6anys 

Qui no coneix a l’actriu Mont Plans? segur que no us perdreu aquest monòleg amb fragments musicals que 
ve a presentar-nos a la casa el dia 11 de febrer a les 20:00. Vindreu, oi?

Espectacles per a adults

Tots elspúblics+6 anys

Projecte associat a:


