Un espectacle de:

En Patufet
(i els seus pares)

“Serà un nen
normal com
altres, però
molt xic, prim
i esquifit”

Edat: +4

Espectacle de Sala

Escoles: Cicle inicial i mitjà.

Aquesta adaptació de la popular rondalla catalana, una de les
preferides per als menuts de casa, fa una picada d’ullet al món actual.
En la nostra versió presentem uns pares novells i excessivament
protectors amb el seu fill. És un text escrit en un vers picat i viu,
amb tocs d’humor, i tendresa. Inspirat en la tradició catalana que
ha fet néixer aquest personatge però amb una mirada actualitzada,
moderna i global. En Patufet (i els seus pares) compta amb la música i
les composicions originals d’en Pep López. Un espectacle que connecta
amb humor la història tradicional amb les obsessions d’avui.
Sinopsi: “Hi havia una vegada una entranyable parella a qui agradava cantar, cantava ell, cantava ella....” Un dia aquesta parella va
decidir entrar en el món de la maternitat i la paternitat, i ho va fer amb alegria i il·lusió. De seguida, però, un fet inesperat els va omplir
de patiment: l’infant naixeria molt i molt petit.
Autor i director: Víctor Borràs
Actors i actrius: Francesc Mas, Montse Pelfort, Elisabet Vallès
Il·luminació: Paula Crespo
Escenografia: Plancton Escena - Joan Pena
Vestuari: Maria Hervàs i Joan Pena
Música: Pep López
Assessor de veu: Joan Eudald Castelltort
Coreografia: Montse Colomé i Jordi Vidal
Producció: Maria Hervàs
Ajudant de producció: Montse Valentí
Comunicació: Gerard Palomas

Vídeo

La Companyia
del Teatre Nu
Som un col·lectiu de professionals de l’art
escènic que produïm i fem girar les nostres
pròpies creacions. En vint anys de trajectòria,
hem creat dinou muntatges amb els quals hem
realitzat més de dues mil funcions. Creiem
en el teatre com un art comunitari, en què la
suma de talents individuals fa créixer cada nou
projecte.
Som de Sant Martí de Tous, un petit poble de
la comarca de l’Anoia, des d’on exportem arreu
els nostres projectes. L’espai on treballem,
La Casa del Teatre Nu, és un local obert
al públic i als professionals on es poden
desenvolupar propostes que busquen una
infraestructura per poder-se dur a terme. Acull
projectes des de la idea, fins a la seva estrena i
exhibició.
Actualment tenim en cartell més d’una
desena d’espectacles.
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