P R O G R A M A C I Ó

TEMPORADA 2018-2019

ET VOLS CASAR AMB MI?
Adrià V. Terrés
Una obra fresca, en clau de
comèdia, que farà que les
persones del públic,
especialment el masculí, es

NOVEMBRE 2018
Dissabte, 10 - 20 h
Diumenge, 11- 18 h

plantegin si realment
comprenen les seves

DIRECCIÓ

parelles.

Maria D. Vallverdú
Marc Bosch

SINOPSI
Es tracta d'una obra amb una

ADJUNT A
DIRECCIÓ

temàtica aparentment
intranscendent, però que farà
que els espectadors es plantegin

Òscar Roig

AMB

fins a on serien capaços d’arribar
per donar suport a algunes de les

Laia Pérez

decisions de les seves parelles,

Òscar Badia

encara que no les comparteixin o

Marc Bosch

siguin totalment oposades a

Gemma Mozas

les seves opinions. I tot ben

Joan Zorio

embolcallat perquè el resultat

Maite Tomàs

sigui aconseguir una estona
força divertida.
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OBRA RECOMANADA
A PARTIR DE 7 ANYS

DISSABTE, DIUMENGE I DILLUNS
Eduardo De Filippo
Retrat divertit i humà de la
crisi d'una parella de
petitburgesos napolitans en
el si d'una gran família

MARÇ 2019
Dissabte, 30 - 20 h
Diumenge, 31 - 18 h

representada per a tres
generacions diferents.

SINOPSI
El retrat d'una gran família
napolitana de finals dels anys 50,

DIRECCIÓ
Elena Cañada
Jenny Mandret

AMB

en plena recuperació econòmica

Jenny Mandret

Marc Pineda

després de la postguerra. Tot

Joan Zorio

Rosa Clèries

neix de la crisi matrimonial de la

Jordi Boldú

Jordi Torres

parella formada per Rosa i

Núria Roca

Sheila Hernández

Peppino, els caps de la gran

Marc Ortiz

(resta de

família Priore, que està

Sònia Ortiz

repartiment en

representada per tres

Òscar Roig

curs)

generacions diferents (l'avi, els

M.Eugènia Ramos

pares i els fills) que són properes

Marc Bosch

però aparentment enfrontades.

Gemma Mozas

Riurem, somriurem i, fins i tot,

Òscar Badia

potser se'ns escaparà alguna
llàgrima!
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OBRA RECOMANADA
A PARTIR DE 7 ANYS

VAIANA
Adaptació pròpia
A càrrec del Grup Infantil
Vaiana, la princesa
guerrera de Motu Nui vol
viure una aventura plena

MAIG 2019
Dissabte, 11 - 18h
Diumenge, 12 - 18 h

d’emocions dins l’oceà per
salvar el seu poble.
L’acompanyes?

SINOPSI

DIRECCIÓ
Laia Pérez

AMB

Vaiana, la princesa polinèsia
destinada a governar el seu

Repartiment en curs

poble, s'embarca en un perillós
però divertit viatge per l'oceà per
descobrir la vida dels seus
avantpassats i recuperar la vida
de la seva illa. Comptarà amb
l'ajuda del Maui, un semideu
fanfarró i el seu ham màgic, dels
consells de la seva àvia, del seu
instint guerrer i de tots els
animals marins que anirà
coneixent al llarg del viatge per
poder salvar el poble de Motu
Nui.
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APTA
PER A TOTES LES EDATS

SEGUEIX-NOS!
/casalcorpusteatre

@teatrecorpus

www.teatrecorpus.cat
comunicacio@teatrecorpus.cat

@teatrecorpus

Casal Corpus Grup de Teatre

SEU SOCIAL
Carrer Bailèn, 175

SALA DE REPRESENTACIONS
Col·legi Sant Josep
Carrer Montseny, 31-39

