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Ana Morgade

Faemino y Cansado
gener – maig 2015
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LOSERS (Perdedors)
Amb Alba Florejachs i Jordi Díaz
Ds. 24 de gener / 21.00 h / 15 € web

TORNA ROBIN HOOD
Companyia Teatre Nu

Dg. 25 de gener / 12.00 h / 6 € web

ON LA BRISA ENS PORTI
Companyia Barcelona Nova Fusió
Ds. 7 de febrer / 21.00 h / 7 € web

LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS
Companyia El Replà

Dg. 8 de febrer / 12.00 h / 6 € web

EL TESTIGO
Amb Rafael Álvarez “El Brujo”
Dg. 22 de febrer / 18.00 h / 12 € web

PIU PIU
Companyia Fes-t’ho com Vulguis
Ds. 7 de març / 17.00 h - 18.00 h / 6 € web

MORGADECES
Amb Ana Morgade

Dg. 8 de març / 18.00 h / 15 € web

a b on amen t

famil iar

¡AY MANOLO!
Companyia Teatrandreu

Dg. 22 de març / 18.00 h / 7 € web

DISTANCIA SIETE MINUTOS
Companyia Titzina Teatre

Dg. 29 de març / 19.00 h / 10 € web

L’ENDRAPASOMNIS
Companyia Teatre Al Detall
Dg. 12 d’abril / 12.00 h / 6 € web

COMO EN CASA NI HABLAR
Amb Faemino y Cansado
Dg. 19 d’abril / 19.00 h / 20 € web

TIRANT LO BLANC
Jove Companyia del Teatre
Nacional de Catalunya

Ds. 25 de d’abril / 19.00 h / 10 € web

I ARA QUÈ?
Amb Pep Plaza

Ds. 9 de maig / 21.00 h / 12 € web

TUT-TURUTUT LAPRINCESA!
Companyia La Bleda

Dg. 10 de maig / 12.00 h / 6 € web

ex clòs
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LOSERS (Perdedors)
amb Alba Florejachs i Jordi Díaz
Dissabte 24 de gener
A les 21.00 hores
Comèdia
Losers és una comèdia romàntica. Ella es diu Sandra i és una soltera
que voreja els quaranta, que està tan perduda com quan en tenia 15
i que busca l’amor desesperadament. El busca a tot arreu, fins i tot
a Internet, encara que ho trobi de perdedors. Ell, el Manel, és un
dependent d’una botiga de telefonia mòbil de més de quaranta, que
acaba de ser abandonat per la seva nòvia, que se n’ha anat amb un
teleoperador colombià.
Ella va a la botiga per donar de baixa el mòbil de la seva mare morta,
i el que havia de ser un tràmit avorrit i pesat es converteix en el dia
més important de la seva vida.
Una comèdia romàntica sol acabar amb el primer petó dels protagonistes, però Losers no, Losers va més enllà. Què passa després?
La comèdia està servida.

DURADA 1 hora i 20 minuts
PREU
Anticipada: 15 €
Taquilla: 18 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Espectacle en català
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ON LA BRISA ENS PORTI
companyia Barcelona Nova Fusió
Dissabte 7 de febrer
A les 21.00 hores
Música i dansa
Eugeni Muriel (guitarra), Juanma Pintor (guitarra), Pere Costa (percussió), Gloria Wasmer (violí) i Jordi Ruiz (baix) formen el quintet
Barcelona Nova Fusió, que per a aquest espectacle s’amplia amb 4
ballarines i a través del seu repertori encaixen plàsticament altres
arts escèniques i culturals com la dansa i la poesia.
L’espectacle inclou coreografies orientals (Imma Corpas), flamenques (Rosario Juárez), contemporànies i fins tot tribals (Sara Teller
i Ione Verdeny, Grup Momentum), s’uniran per realitzar un viatge, a
través de la música, la dansa, la poesia i els llums ens transportarà
On la brisa ens porti.

DURADA 1 hora i 10 minuts
PREU
Anticipada: 7 €
Taquilla: 9 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
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EL TESTIGO
amb Rafael Álvarez “El Brujo”
Diumenge 22 de febrer
A les 18.00 hores
Monòleg dramatitzat
En paraules del Brujo “Esta obra es la exaltación del profundo valor
del arte flamenco como gesto, grito, expresión, palabra. El Testigo es
el campo donde gana la palabra de un cantaor que presenta lo que otro
gran poeta, amigo de Quiñones, dijo de los grandes artistas flamencos:
“Son los marginados de entre los marginados y entre estos, sólo
aquellos que son artistas sublimes”
El Testigo es aquel que da fe de que esto es así. Y lo canta, y lo cuenta,
y eleva la palabra a la categoría de arte, y al flamenco a la categoría de
….”.

DURADA 1 hora i 30 minuts
PREU
Anticipada: 12 €
Taquilla: 15 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Espectacle en castellà

a r t s
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MORGADECES
amb Ana Morgade
Diumenge 8 de març
A les 18.00 hores
Monòleg
En la pitjor de les èpoques possibles, d’entre l’avorriment, la desocupació i els grups de Whatsapp, apareixen les Morgadeces. No
serveixen per a res, no produeixen beneficis, ni engreixen ni aprimen, i tampoc desgraven. Però... “¿y el ratico que te echas?”.
Una llarga estona plena de bajanades triades amb gust i delicadesa.
Si tu també vas pensar que estar superpreparat no et deixaria superaturat, no estàs sol: apropa’t i vine a riure amb tots.

DURADA 1 hora i 30 minuts
PREU
Anticipada: 15 €
Taquilla: 18 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Espectacle en castellà

a r t s
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¡AY MANOLO!
companyia Teatrandreu
Diumenge 22 de març
A les 18.00 hores
Comèdia
Una cosa tant simple com aixecar un envà transforma la quotidianitat, d’un paleta i el seu ajudant, en un debat filosòfic sobre l’absurd
del comportament humà.
El que s’inicia com una conversa per fer més amena la feina, acaba
com el rosari de l’Aurora, i l’envà queda per fer.
Les anades i tornades d’aquesta simpàtica, però a la vegada àcida
i sempre divertida comèdia, ens mostra temes quotidians com la
rutina en la parella, el sentit de la vida, les desavinences entre les
persones, la infidelitat o la soledat, al voltant de la inacabada paret
com a testimoni.
Una comèdia divertida que ens convida a reflexionar sobre nosaltres
mateixos, encara que sense passar-se ni per perdre el somriure.
Aquesta obra va guanyar l’any 2003 el premi Serantes de Teatre de
l’Ajuntament de Santurtzi.
DURADA 1 hora i 10 minuts
PREU
Anticipada: 7 €
Taquilla: 9 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Espectacle en castellà

a r t s
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DISTANCIA SIETE MINUTOS
companyia Titzina Teatre
Diumenge 29 de març
A les 19.00 hores
Tragicomèdia
Coincidint cronològicament amb l’enviament i aterratge del robot
espacial Curiosity, Fèlix, un jove jutge, es veu obligat a abandonar
casa seva, afectada per una plaga de termites, i instal·lar-se durant
uns dies en el que va ser el seu domicili familiar. L’entorn dels judicis on el jutge desenvolupa la seva professió, així com la convivència
amb el seu pare, trauran a la llum temes tan fonamentals com la
justícia, la felicitat o el destí.

DURADA 1 hora i 30 minuts
PREU
Anticipada: 10 €
Taquilla: 12 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Espectacle en castellà
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COMO EN CASA NI HABLAR
amb Faemino y Cansado
Diumenge 19 d’abril
A les 19.00 hores
Comèdia
Poques vegades un espectacle compleix tan perfectament amb la
premisa de manifestar els sentiments d’uns creadors: ¡Como en
casa ni hablar!
Què pretenen amb aquest nou espectacle? Pretendre, pretendre,
res. El que els agradaria és que la gent rigués almenys 23 vegades i
que en sortir del teatre fossin millors persones i trobessin el sentit
de la vida.
I què utilitzen per a això? 26 frases de contingut delirant repartides
durant tota la representació. I donat que només són 23 riallades, es
tracta doncs de: 1- Cobrir-se les espatlles o 2- un “bonus-track”.
Concretem, en què consisteix l’espectacle? És una paròdia del còmic “lasvegiense”, és una paròdia del mim “circosoliense”, és una
paròdia de l’atracció “cruceriense”, una paròdia del “cuentachistense”, ... molt més i sobretot molta gràcia.
DURADA 1 hora i 30 minuts
PREU
Anticipada: 20 €
Taquilla: 22 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Espectacle en castellà
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TIRANT LO BLANC
Jove Companyia del Teatre
Nacional de Catalunya
Dissabte 25 d’abril
A les 19.00 hores
Clàssic
Un clàssic extraordinari sobre l’amor pel coneixement i la fascinació
pels plaers del món, un monument a la curiositat entesa com a essència de l’individu modern. Les nombroses adaptacions de què ha
estat objecte aquesta obra, que pot ser considerada com la primera novel·la moderna europea, demostren el renovat interès que les
seves aventures han despertat en les successives generacions que
han tingut l’ocasió de descobrir-la.
La Jove Companyia del TNC presentarà una versió teatral del Tirant
lo Blanc, que permetrà un treball poc habitual sobre els nostres escenaris amb la llengua d’un dels textos més complexos i fascinants
que ha donat la literatura catalana.
DURADA 1 hora i 20 minuts
PREU
Anticipada: 10 €
Taquilla: 12 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Espectacle en català
Cooprodució de:
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I ARA QUÈ?
amb Pep Plaza
Dissabte 9 de maig
A les 21.00 hores
Monòleg
Quan Pep Guardiola va deixar d’entrenar el Barça per a viure a Nova
York, molts es van preguntar què faria Pep Plaza a partir d’aquell
moment. Popular sobretot per la seva imitació de l’entrenador al
programa Crackòvia, Plaza comença precisament l’obra explicant al
públic que hi ha vida més enllà de Guardiola.
Pep Plaza interpreta una seixantena de personatges a dalt de
l’escenari. Entre ells, algunes de les seves imitacions més cèlebres:
el propi Pep Guardiola, Josep Lluís Nuñez, Eugenio, Quim Monzó,
Joan Pera, Boris Izaguirre, Matías Prats, Albert Om o Jordi González. Els polítics tampoc es lliuren de les seves bromes, ja que Plaza
també es transforma en Artur Mas, Xavier Trias o Mariano Rajoy.
Tot i que afronta l’espectacle en solitari, l’humorista s’acompanya
en alguns moments per Miquel Tejada al piano, per tal de complementar les seves imitacions de cantants com Lluís Llach, Dyango,
Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat o Elvis Presley. El diàleg constant
amb el públic és, a més, una part fonamental de l’espectacle.
DURADA 1 hora i 30 minuts
PREU
Anticipada: 12 €
Taquilla: 15 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Espectacle en català

Abonaments
Per a aquesta temporada us proposem dos tipus d’abonaments:
ABONAMENT TOTAL............................................................... 66

€

La venda de l’ABONAMENT TOTAL s’obrirà dilluns 22 de desembre
de 2014 a les 10.00 hores mitjançant el web del teatre.
Aquesta modalitat inclou 8 espectacles d’arts escèniques, identificats al programa amb
Amb aquest abonament gaudireu de molts avantatges:
• Tindreu un 25% de descompte sobre el preu de venda anticipada
de cada espectacle.
• Tindreu preferència per a escollir les butaques numerades que
triïs. Les entrades d’abonament es posen a la venda abans que
les entrades de cada espectacle.
• Tindreu prioritat amb la informació quant a futures promocions i
activitats paral·leles entorn al teatre.

ABONAMENT A LA CARTA
La venda de l’ABONAMENT PARCIAL s’obrirà dilluns 29 de desembre de 2014 a les 10.00 hores mitjançant el web del teatre.
Aquesta modalitat permet escollir 4 dels 8 espectacles d’arts escèniques que estan indicats amb
És un abonament a la carta del 50% de la temporada, el preu varia
en funció dels espectacles triats.
• Tindreu un 15% de descompte sobre el preu de venda anticipada
de cada espectacle.
• Tindreu preferència per a escollir les butaques numerades que
triïs. Les entrades d’abonament es posen a la venda abans que
les entrades de cada espectacle.

LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS

PIU - PIU

L’ENDRAPASOMNIS

TUT-TURUTUT LA PRINCESA!

familiar

TORNA ROBIN HOOD
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TORNA ROBIN HOOD
Diumenge 25 de gener
A les 12.00 hores
Teatre amb titelles
Dos personatges esperen l’arribada de Robin Hood, el gran heroi,
protagonista de tantes i tantes gestes, que ens explicarà com ens
ho hem de fer per tirar endavant, per superar les adversitats i per
desfer-nos del desànim i del pessimisme que des de fa temps ens
aclapara. La seva arribada, però, es veurà amenaçada, i els dos personatges que no havien de fer res més que presentar-lo, es veuran
immersos en una aventura de conseqüències imprevisibles.

DURADA 50 minuts
PREU
Anticipada: 6 €
Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada
(màxim 2 entrades per carnet)
Espectacle en català

+ 3 anys

a r t s e s c è n i q u e s
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LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS
companyia El Replà
Diumenge 8 de febrer
A les 12.00 hores
Teatre musical
Ningú no és perfecte, ni tan sols les princeses més estimades i admirades. Ni la Blancaneus, ni la Ventafocs, ni cap de les noies boniques dels contes més coneguts. Com tothom, tenen els seus defectes i manies i això és el que aquest musical vol demostrar.
La Malvada, reina dels contes, està farta de tenir princeses més
boniques per davant seu, i per enfonsar-les descobreix l’existència
d’un llibre que revela tots els seus secrets. Les princeses es tornaran boges per evitar que el llibre caigui a les seves mans, però
al final descobriran que tothom té defectes i que encara que es coneguin els seus seguiran sent les princeses de conte que tothom
estima.

DURADA 55 minuts
PREU
Anticipada: 6 €
Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada
(màxim 2 entrades per carnet)
Espectacle en català

+ 4 anys

a r t s e s c è n i q u e s
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PIU - PIU
companyia Fes-t’ho com Vulguis i Tutatis
Dissabte 7 de març
A les 17.00 hores i a les 18.00 hores
Titelles per a nadons
Piu-Piu és un espectacle que s’ambienta en l’entorn de la granja i se
serveix de l’ou, la gallina, el gall i els pollets com a element vertebrador per parlar del naixement, dels hàbits quotidians, de les parts
del dia, de com som de diferents els uns dels altres...
L’espectacle aborda fets quotidians com tenir pipí, les ganes de jugar, de riure, la necessitat de fer els primers amics...
Tot això ens ho expliquen partint d’un llenguatge sensorial, que ens
fa parar atenció al cant del gall, al soroll del gra que cau, a la força
del vent que mou molinets de paper, al plaer que ens comporta veure volar bombolles de sabó...

DURADA 35 minuts
PREU
Anticipada: 6 €
Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada
(màxim 2 entrades per carnet)
Espectacle en català

0 a 3 anys
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L’ENDRAPASOMNIS
companyia Teatre Al Detall
Diumenge 12 de d’abril
A les 12.00 hores
Teatre
Al país de la Bona Son la princesa Dormissona no pot dormir perquè
té malsons. Els seus pares, els reis, rumien, ho consulten amb el
coixí, demanen consell a metges, herbolàries i xarlatans però no
troben cap remei que guareixi el mal de la petita princesa.
Potser l’Endrapasomnis serà la solució...
Partint del conte de Michael Ende (autor de La Història Interminable),
teatre Al Detall ens porta un espectacle poètic i tendre, ple d’humor
i bona música per parlar de les relacions pares-fills, de les pors
que tots tenim, de la necessitat de sentir-nos acompanyats. Aquesta
serà una aventura que ens aproparà a les persones que més estimem.
DURADA 1 hora
PREU
Anticipada: 6 €
Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada
(màxim 2 entrades per carnet)
Espectacle en català

+ 5 anys
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TUT-TURUTUT LA PRINCESA!
companyia La Bleda
Diumenge 10 de maig
A les 12.00 hores
Pallassos
La Princesa Bleda ha perdut el seu tresor. Avui, que ha vingut tanta
gent a veure-la, i no els el pot mostrar! Amb la il·lusió que li feia!
Ep: l’ha perdut… o li han pres? Potser li ha robat el gripau blau? Ja
se sap que els prínceps tenen els dits llargs!
La Princesa Bleda emprèn un viatge per recuperar el seu tresor. El
trobarà, però en un lloc ben diferent al que s’havia imaginat. I és que
el seu tresor és ben diferent a com ens l’havíem imaginat…

DURADA 55 minuts
PREU
Anticipada: 6 €
Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de 		
l’espectacle
Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada
(màxim 2 entrades per carnet)
Espectacle en català

+ 3 anys

Carnet petits grans
espectadors
Aquest carnet està adreçat a públic de 0 a 14 anys.
El CARNET PETITS GRANS ESPECTADORS dóna accés als espectacles familiars amb un descompte del 50% sobre el preu a taquilla
(2 entrades per carnet indistintament al web o a taquilla) i, a més,
facilita informació d’espectacles i de promocions especials.
Per obtenir el CARNET PETITS GRANS ESPECTADORS heu de facilitar les vostres dades al Teatre Núria Espert qualsevol dia de
teatre familiar, o bé a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament.

Entrades
La venda de localitats d’espectacles familiars s’obrirà dilluns 22 de
desembre de 2014 a les 10.00 hores mitjançant el web del teatre.
Les entrades de l’espectacle Como en casa ni hablar, de Faemino y
Cansado (espectacle fora d’abonament) es posaran a la venda el dilluns
22 de desembre de 2014 a les 10.00 hores mitjançant el web del teatre.
La venda de localitats d’espectacles d’arts escèniques s’obrirà dilluns
5 de gener de 2015 a les 10.00 hores mitjançant el web del teatre.
Totes les entrades anticipades es poden comprar a través del web del
teatre, amb un descompte sobre el preu de taquilla. També pots comprar entrades a taquilla, sempre que no s’hagin exhaurit prèviament,
des d’una hora abans del començament de l’espectacle. A més, si sou
un grup organitzat de més de 15 persones poseu-vos en contacte amb
nosaltres a través dels canals de comunicació del teatre. Podreu optar
a descomptes de grup.
Si algun espectacle no es pogués fer en les dates programades es buscarà una data alternativa per la seva representació. Només en el cas que
no fos possible programar-lo es retornarà l’import de l’entrada.

Serveis

localitats
numerades

teatre
accessible

compra per
internet

targeta de
crèdit

seients per a
infants

bar restaurant

sense
comissions

pàrquing a
2 minuts

www.teatrenuriaespert.cat
• Al web trobareu més informació del teatre i de cada espectacle.
• Des del web podreu comprar qualsevol abonament, o les entrades,
imprimir-les a casa o, si voleu, recollir-ho al teatre.
• Registreu-vos i rebreu tota la informació de nous espectacles, promocions i descomptes al vostre correu electrònic.

TEATRE NÚRIA ESPERT
pl. de Federico García Lorca, 1

Més informació:
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Regidoria de Cultura
Pl. de l’Ajuntament, 1. 2a planta
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
c/e: info@teatrenuriaespert.cat
facebook.com/TeatreEspert

twitter.com/TeatreEspert

