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Bravium teatre – agenda 12120

- AGENDA DESEMBRE 2020 TEATRE
DISSABTE, 12 DE DESEMBRE, a les 20:30 hores
DIUMENGE, 13 DE DESEMBRE, a les 18:00 hores
V

COMPANYIA TEATRE ESTABLE DEL
BAIX CAMP – “TEBAC”
ESPRIN BREIQUER de Saúl Enríquez
Springbreaker ens explica la història d'un retrobament
d'amics, que després de 15 anys, volen viure un somni que
no havien complert quan eren adolescents; viure una
aventura sexual a l’"Spring Break Ibiza" on tot promet sexe
fàcil i alcohol sense parar. Però els nostres personatges pel que sembla no estan convidats a la
festa i aquest mar blau turquesa els exposa a enfrontar el que no han volgut/pogut solucionar...
les seves pròpies vides. Heus aquí una tendra i sòrdida comèdia sobre la solitud des del punt
de vista dels homes.
Autoria: Saúl Enríquez
Direcció: Jordi Vall Gendre
Interpretació: Eduard Mejías Montagut, David Pin Lasobras i Robert Rodríguez Fibla
Durada espectacle: 80 minuts
PREU ENTRADES: 10 EUROS – SOCIS 8 EUROS
ES PODEN COMPRAR A: www.estrapolis.com
TEATRE
DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE, a les 18:30 hores
V

KAOTIC KABARET a partir de textos
d’Alejandro Jodorowsky
DIRECCIÓ: JORDI VALL
Espectacle a partir de textos d’Alejandro Jodorowsky on se’ns
presenta la realitat de la naturalesa humana a través d'un “popurri” de
situacions i de personatges interpretats pels alumnes de l'escola
Buenafuente’s Actors del curs d’Interpretació d’adults. Un viatge cap
a la estupidesa humana en forma de crítica al conformisme, als valors
perduts de la societat, a la violència, a la incomunicació, a la competitivitat, a l’amor… En aquest cabaret, com
en la vida, tot pot succeir. Esteu preparats per acompanyar-nos en aquest viatge?
(Espectacle en llengua castellana)
INTERPRETAT PER ALUMNES DE BUENAFUENTE’S ACTORS
PREU ENTRA ÚNICA 5 EUROS
ES PODEN COMPRAR A: www.estrapolis.com
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