Teatre a meitat de preu
Gràcies a l’acord del Col·legi amb la "Fundació Romea per a les Arts Escèniques",
podeu assistir a les representacions del Teatre Condal, Teatre Romea i La Villarroel,
amb un 50% de descompte.

Procediment: Cal fer reserva prèvia al tel. 93 317 06 86 o per correu electrònic:
nbergua@gestors.cat, amb una setmana d’antelació. Haureu de recollir les entrades i
fer el pagament directament a la taquilla del teatre fins a 15 min abans de l’inici de la
representació.

Teatre Condal

Capri
Després de l’èxit al Kursaal de Manresa, arriba al Condal la fina
ironia de Joan Capri, de la mà de Joan Pera.
Joan Pera fa un recull de sis dels quaranta monòlegs més
coneguts de Capri, com El pobre González, Nàufrags, El
matrimoni...
Pera ressuscita els tics i afegitons que van donar fama a Capri: el
posat de qui viu emprenyat, l’oblit constant d’allò que anava a
dir, l’ “oi?” al final de la frase... Com Capri, Pera captivarà més pel to i les maneres que
per l’acudit.
Funcions a partir del 12/06.
De dimecres a divendres: 20h.
Dissabtes: 18h i 20:00h.
Diumenges: 18h.
Dimarts 19/06 hi ha funció a les 20h.
Dissabte 23/06 no hi ha funció.

Teatre Romea

L'habitació blava
L’Habitació Blava (The Blue Room), dirigida per Norbert
Martínez i David Selvas i interpretada per Nao Albet, Marcel
Borràs, Maria Rodríguez Soto, Àurea Marquez i David
Selvas.
De l’autor David Hare (Adaptació lliure de La Ronda d’Arthur
Schnitzler), ens enfonsa en una brillant meditació sobre els
homes i les dones, el sexe i la condició social, els actors i el
teatre.
L’obra pren com a punt de partida, i ho fa amb gran perspicàcia, el delicat tema que
exposava Freud sobre la projecció i el desig, el reinventa en un context agredolç que
és alhora etern i totalment actual.
La versió de The Blue Room, estrenada al Donmare Warehouse de Londres el 1998 i
encapçalada per Nicole Kidman i Ian Glen, va rebre els elogis per part de la crítica.

Horaris:
De dimarts a divendres a les 21:00h.
Dissabtes a les 18:30h i les 21.00h
Diumenges a les 18:30h.

La Villarroel

L'any que ve serà millor

Quasi mig any de gira i torna a Barcelona, aquest cop al
Condal, L’any que ve serà millor.
Neus Bernaus, Alba Florejachs, Mireia Pàmies i Vanessa
Segura, actuen sota la direcció de Mercè Vila Godoy.
Un collage d’històries amb molt d’humor i una pinzellada de
mala baba, retalls de vida, cròniques i contracròniques,
diàlegs creuats amb la realitat de la vida quotidiana a diari
com a centre i la dona com a protagonista en primera
persona. Petites peces que formen una única obra escrita a
quatre mans, interpretades per quatre dones.
Funcions a partir del 25/05.
De dilluns a divendres a les 21:00h
Dissabtes a les 18:30h i ales 21:00h
Diumenges a les 18:30h.
Dilluns 28/05 la sessió serà a les 19:00h.
Diumenge 03/06, dilluns 04/06 I divendres 08/06 NO HI HA FUNCIÓ.

