Vilafranca del Penedès
Lloc
Teatre Cal Bolet

Organitza

Institut Milà i Fontanals

Localitats
386 no numerades

AV La Barceloneta - Sant Magí

Preu
3€

Col·legi Sant Ramon de Penyafort

Tècnic de l’Escena Jove:
Raimon Casals

Institut Nou de Vilafranca

Venda d’entrades a la taquilla de
Cal Bolet:
A partir del 28 d’abril
Venda d’entrades
els dies de l’espectacle:
A la taquilla de Cal Bolet des d’una hora
abans de l’inici de les funcions.

Escena
Jove
2022

espectacles.vilafranca.cat
@espectaclesvila

Divendres 6 de maig
a les 19h
Dissabte 7 de maig
a les 19h

Amb el suport de

Aixequem el teló!
Dalt l’escenari un grup de joves artistes creen
històries, es posen a la pell dels personatges,
comparteixen emocions i es diverteixen.
En definitiva viuen la màgia del teatre.
Uns actors i actrius molt joves que amb una gran
dosi d’entusiasme ens faran gaudir d’una estona
agradable.
Visca el teatre!
Divendres, 6 de maig
a les 19h

Amor infiltrat
Alumnat de 1r de Batxillerat de l’Institut Milà
i Fontanals
“Què he fet per amor?”, es
pregunta desesperat en
Roger. Tots podem arribar
a fer les bestieses més
grans per amor, però ell
s’ha enamorat de l’Alèxia,
una policia de narcòtics encoberta que acaba d’arribar
al seu institut. I les conseqüències de les seves accions seran catastròfiques.
Què podrà arribar a fer per
amor? Què no faries per
amor?
Autoria: Adaptació de l’obra
21 Chump Street:
Irene Queralt Sans.

Dissabte, 7 de maig
a les 19h

Assassí en sèrie

Davant i darrere

La fundació

Alumnat de 1r d’ESO
a Batxillerat de l’Institut
Nou de Vilafranca

1r, 2n i 3r d’ESO i 1r de
Batxillerat de Teatre
Barceloneta Sant Magí

1r i 3r d’ESO de l’Escola
Sant Ramon de Penyafort

Tot sembla normal en
aquesta cadena de televisió,
però, un dia, tot indica que
una persona no identificada
s’ha colat per les instal·lacions de l’emissora. Exactament, què hi deu fer?
No us en perdeu detall perquè la cosa fa por i tot!

Es tracta d’una comèdia de
teatre dins el teatre, on uns
actors i actrius principiants,
junt amb la directora i les
tècniques corresponents a
l’espectacle, fan una gira en
què representen un vodevil
de baixa qualitat que han
estat assajant. Els malentesos i les picabaralles entre
els intèrprets centren l’acció
d’aquesta història. Veurem
com tots els embolics es
desenvolupen entre acció
i rialles, i també entreveurem els vincles que hi ha
entre ells.

Obra patrocinada per
Cuchillos Cuchillosos!
Interpretació: Noa Garcia,
Arnau Pujol, Edmond Sakyi,
Max Soler, Mònica Vives,
Henar Cano, Hector Carretero,
Ivy Gómez, Abril Matas, Sergi
Rubio, Marçal Pons, Luna Gil,
Íker Nieto, Alba Garcia, Kelli
Bullit i Pere Montserrat.

Autoria: Exalumnes de teatre
de l’institut Eugeni d’Ors
i adaptació d’Anna Bonfill.
Direcció: Anna Bonfill
Interpretació: Queralt Amorós, Daniel de Cara, Sara Rojas,
Juan Garbín, Emma Peralta,
Luna Garbín, Gaia Lepore.
Agraïments: AMPA de l’Institut
Nou de Vilafranca.

Autoria: Versió de Carles
Casas i Bolet.
Direcció: Carles Casas i Bolet
Interpretació: Aina Jodar Nogués, Clàudia Bruquetas Ferré,
Juna Delgado Castro, Jana
Laguna Trotonda, Samuel
Castilla Ripoll, Cesc Alejandro
Miquel, Xènia Ràfols Muela,
Ènia Boenke Bravo, Júlia Rojas
Ripoll.
Agraïments: A les famílies
del grup i també a la Marta
Nogués Folch i a l’Associació
de Veïns de la Barceloneta
Sant Magí.

“Benvinguts a La Fundació,
una organització sense
ànim de lucre encarregada
de reclutar els millors prodigis del món en qualsevol
àmbit: escriptors, enginyers, compositors, pintors,
científics... Tots ells reunits
per una mateixa causa.
Endinseu-vos a La Fundació i descobriu la realitat o
ficció de la vida dels seus
membres.
Em dic Miranda i, si em
permeteu, us ensenyaré les
instal·lacions. Espero que
gaudiu de l’estada.” (Se sent
una porta que es tanca amb
clau...).
Autoria: Aitor Gómez
González
Adaptació: Inspirada en la
trama de l’obra La Fundación,
d’Antonio Buero Vallejo
Direcció: Aitor Gómez
González
Interpretació: Guillem Brull
Marín, Jaume Freixedas Carabias, Èric Gonzalez Montaño,
Pau Joan Batet, Marta Paredes
Rodríguez, Gabriela Garcia
Rodríguez.
Agraïments: M. Remei Ullate,
ajudants i tots aquells que des
del col·legi ho han fet possible.

Direcció escènica i musical:
Irene Queralt, Anna Garriga
i Francesc Rodríguez.
Maquillatge, vestuari, escenografia i fotografia: Helena
Travesset, Ivan Palau, Berta
Rosselló, Laura Baena, Judith
Codina, Nayra Romero,
Ània Vives.
*L’ordre de les actuacions de cada sessió que apareix en aquest programa pot variar.

