un espai creat per

programació
febrer/març de 2018

et vindré a tapar
cia Espai en Construcció

del 23 de febrer
al 4 de març
* funció especial el
28 de febrer a les 21h!
Preu entrada general:
14€ *Consultar els
descomptes a la web

_sinopsi
Esperar sense esperança és l’acte més heroic que hi ha. 1940. Quan el Joan no torna, la Maria
decideix anar-lo a buscar. L’han vist per última vegada al costat del riu.
“Et vindré a tapar” ens mostra el viatge que fan tres amigues per trobar el marit d’una d’elles
que ha desaparegut. Intentant sobreviure en un ambient de postguerra claustrofòbic i incert,
decideixen embarcar-se en un trajecte cap a la descoberta d’una realitat per la qual encara no
estan preparades.
La companyia )e( espai en construcció presenta una obra inspirada en una historia real i
basada en els casos dels milers d’homes desapareguts durant la guerra civil, així com en l’espera de les seves famílies durant més de 60 anys per tal d’obtenir informació sobre el lloc on
estan enterrats.

_fitxa artística
Direcció
Actrius
C. musical
Violinista
Vestuari
Llums

Roger Ribó
Maite Bassa
Montse Bernad
Blanca Solé
Pedro González
Roser Farré
Carme Clua
Pau Juny

Tècnic
Cant
Fotografia
Vídeo
Disseny gràfic
Producció

Pau Segura
Marc Domínguez
Teresa Zafón
Justin P Brown
Albert Navarro
Sepjo Llavi
Elisenda Ribó

si jo no hi fos (la festa
seria més divertida)
cia Espai en Construcció

del 15 al 25 de març
Preu entrada general:
14€ *Consultar els
descomptes a la web

_sinopsi
Imagineu-vos una festa. Vosaltres l’heu organitzada. Sona música. Hi ha gent ballant,
rient, bevent. L’ambient és alegre, distès. I al racó, apartada de tot, sola, hi ha aquella persona a qui tothom ignora. La persona que tot ho observa. La que tot ho sap. La persona
solitària del racó. Benvinguts.

_fitxa artística
Direcció
Actrius/actors

C. musical
Llums i so
Escenografia

Roger Ribó
Maite Bassa
Montse Bernad
Albert Martí
Xavier Pàmies
Blanca Solé
Albert Martí
Cristina Rodríguez
Sílvia Bernad

Construcció
d' Escenografia
Confecció de
Vestuari
Disseny gràfic
Producció

Ullsblaus
MalaHierba
Sepjo Llavi
Elisenda Ribó

Agraïments a Oriol Brocanter, Gerard Martí,
Crispí Tuset, El Timbal Centre de Formació i
Creació Escènica i La Vilella Teatre.

_informació pràctica
Lloc:
La Vilella Teatre

un espai creat per

Adreça:
Passeig de l’Exposició 95-97
08004, Poble Sec (Barcelona)

Reserva d’entrades:
per telèfon
93 113 20 15
per whatsapp
637 598 146
per mail
info@lavilella.com
Horaris

de dijous a dissabte a les 21h
diumenges a les 20h

contacte

Alba Rosa (comunicació)
info@lavilella.com
t: 93 113 20 15
www.lavilella.com

