Grups infantils i juvenils de l'Esclat
Moltes gràcies a tothom que ha participat
en el procés de creació d'aquest
espectacle.

Agrair molt especialment als monitor/res,
actors i actrius pel seu esforç i la seva

·

·

col laboració. I també per la seva il lusió i
dedicació dipositades per dur a terme
aquest espectacle.

Sense tots vosaltres, no hagués estat

Diumenge 19 de juny a les 12:00

Mostra
de teatre

possible.

MOLTES GRÀCIES!

Teatre Foment
Per tots els públics

Text original de Ignasi Garcia Barba
Director de l'obra: Isidre Pinyol
Ajudant de direcció: Núria Palau
Escenografia i vestuari: GRUP ESCLAT

Directora de les obres: Goretti Narcís

LES NITS DE LLUNA PLENA

INTERESTEL·LARS

Sinopsi de l'obra:
Una colla d’ amics i amigues es reten mútuament a
passar la nit en una casa abandonada que hi ha al mig
del bosc, per veure qui és més decidit i valent. Les
dues colles van una nit al lloc de la cita convençuts
que l’ altra colla no hi anirà per falta de coratge i
valentia. Però quina és la sorpresa que les dues colles,
una de nois i una altra de noies, es troben que han
complert el repte i després no els queda cap més remei
que quedar-se a dormir la nit en aquella casa vella,
encantada i al mig del bosc, lluny de tot arreu. Aviat
començarà a passar coses estranyes i no els queda cap
més remei que col· laborar les dues colles per superar
la por i passar la nit el més ràpid possible. Al final es
descobreix que a la casa hi viuen dues persones una
mica peculiars.

Repartiment
Anna:
Rosa:
Teresa:
Núria:
Carla:
David:
Ignasi:
Pere:
Lluis:
Marta:

Aran Viles
Ares Rosinach
Mariona Pinyol
Núria Palau
Isona Barrasa
Eloi Pinyol
Pol Huguet
Max Perera
Lleó Solans
Arlet Vilà

Sinopsi de l'obra:
Un viatge a traves de
l' espai on descobriran nous
móns i descobriran que el
millor és el seu, la terra.

Petits artistes:
Ot Garriga
Ingrid Melis
Alex Garrido
Júlia Cabanillas
Joel Solé
David Trif

LES GERMANES
Sinopsi de l'obra:
La fugida d' unes germanes en busca d' un lloc millor
on viure, un viatge amb un destí. Un camí ple
d' aventures.

Les actrius:
Aina Capdevila
Ivet Sánchez
Ares Padrosa

