Arts escèniques de prop

Teatre Comtal - Ripoll 2017
COSPRESS. Cia. Kimani
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És un espectacle de teatre físic, d’objectes i sense paraules. Amb to poètic, irònic i surrealista,
l’obra parla de l’obsessió pel culte al cos. Mostra dues dones víctimes de la seva pròpia lluita per
aconseguir l’encaix en el model perfecte. Acariciant la mort, a qui obeeixen com titelles mancades
de voluntat pròpia, arribaran a la no acceptació i a la bogeria.

COSPRESS
Cia.KIMANI

Direcció: Iolanda Llansó

Creació: Iolanda Llansó, Cristina Aguirre i Helena Canas - Interpretació: Cristina Aguirre i Helena Canas
Direcció Artística: Iolanda Llansó

Divendres 15 de setembre, a les 22 h. / Preu: 7 €
LI/EA/VING – ACTE I. Cia Sargantana

“Li/ea/ving project” parteix de la comprovació que la necessitat de marxar és cada vegada més
intensa en les societats actuals d’arreu del món. Necessitats de fugir, de trobar una sortida, d’intentar viure enlloc de sobreviure. En aquest “Acte I” ens endinsem en la intimitat de tres casos
particulars, entrem a les seves llars poc abans que deixin de ser-ho. Emigrants, refugiats, expatriats… tots sota l’etiqueta d’immigrant en els països d’arribada, ens obren la porta a la seva
humanitat just abans de deixar-la enrera i convertir-se, tal vegada, tan sols amb una xifra.
Text i direcció: Jordi Pérez i Soldevila - Intèrprets: Activista - Carles Garcia-Llidó; Pare - Jordi Pérez; Kima - Alba Rosa

Divendres 20 d’octubre a les 22 h. / Preu: 7 €
SI JO NO HI FOS (la festa seria més divertida). De )e(espai en construcció

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.
Espectacle de creació col·lectiva
Direcció: Roger Ribó - Actrius/actors: Maite Bassa, Montse Bernad, Albert Martí, Xavier Pàmies, Blanca Solé

Divendres 17 de novembre a les 22 h. / Preu: 7
Venda anticipada d’entrades :
• Abonament pels tres espectacles 15 €
• A la taquilla del teatre el cap de setmana abans de l’espectacle i una hora abans de començar
i al Museu Etnogràfic de Ripoll la setmana abans, de dimarts a divendres.
Informació a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Ripoll al telèfon 972 714 142 i a www.ajripoll.cat
(L’organització es reserva el dret de variar aquesta programació, sempre que la causa sigui imputable a raons alienes)

