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VI MOSTRES de FINAL de curs

DISSABTE 15 JUNY, 17:00
bufons B:

EL LLIBRE DE LA SELVA

arlequins A:

Mowgli és un nadó quan la pantera Bagheera el troba i el porta amb una família de llops que l'adopta. La nostra història comença
quan Shere Khan, el tigre, el descobreix i el vol matar. Bagheera vol portar-lo a un poblat humà, tot i que Mowgli no vol, per això
s'escapa i coneix altres animals de la selva... així veurem els elefants, els micos i el seu gran amic Baloo. Tots ells el protegeixen dels
atacs de Shere Khan i de la serp Kaa.
actors i actrius:
María Cagigal, Joana Sarroca, Lucía Seoane (Bagheera), Noa Perez (Mowgly), Pere Beumala (Serp Kaa), Nil Creus, Martina Ferrer, Clàudia
Taberner, Miquel Paso (Elefants), Júlia Pascual (Baloo), Aina Alcántara, Guim Paso, Jan Planas (Micos), Queralt Royo (Shere Khan)
direcció i dramatúrgia: Xènia Mateo (a partir de la pel·lícula de Disney)

trobadors:

El Pistatxo, el gos d'una peculiar família, ha estat enverinat. Algú l'ha volgut matar? Algú volia enverinar la família? I el culpable... qui és?
Podria ser fins i tot algun membre de la família? La detectiva Amigó s'enfronta a aquest curiós cas que no li serà gens fàcil resoldre.
Per a això compta amb l'ajuda de la jove aprenent Maggie i la seva secretària Amèlia. Totes tres resoldran el cas i ajudaran la família.
actors i actrius:
Mirta Miras (Detectiva Amigó), Rita Bochaca (Maggie), Tània Sanchez (Amèlia), Mariona Hidalgo (Gladis), Clàudia Sellés (Felipa), Daniela
Àlamo (Celest), Marta Escámez (Violeta), Martina Garcia (Dorotea)
text: Ruth Estrada
direcció i adaptació: Xènia Mateo

actors i actrius:
Nerea Diaz (Forastera), Genís Farrés (Vilatà), Berta Ventura (Vilatana), Martina Arevalo (Forastera), Maria Ventosa (Criada), Abril
Mayugo (Forastera), Anna Pellicer (Tavernera), Júlia Arrabal (Vilatana), Eloi Redondo (Emperador)
direcció i dramatúrgia: Laia Ferré (a partir del conte de Hans Christian Andersen)

Charlie i la fàbrica de xocolata

El senyor Wonka, propietari d'una fàbrica de xocolata, ha amagat cinc bitllets daurats dins de cinc xocolatines. En Charlie té la sort de
trobar un d'aquests fabulosos premis. Gràcies a aquesta troballa, la seva vida i la de la seva família canviarà.
actors i actrius:
Berta Asenjo (Willy Wonka), Biel Asenjo (Charlie), Maria Andreu (Mare Alice), Laia Ribas (Mare violet), Berta Torralba (Alice), Sonia Farrés
(Violet), Ariadna Garcia (Veruca), Carla Guimerà (Mare charlie), Sofia Bajo (Cosina charlie), Júlia Buendia (Mare veruca), Alexandra da Cunha
(Germana charlie), Naia Muñoz (Tieta charlie), Bruna Trilla (Mare Michelle), Naiara Tena (Michele)
dramatúrgia: Joan Sureda (a partir del conte de Roald Dahl)
direcció: Laia Ferré

comediants A:

NON SOLUM

"Tots som iguals i diferents", sostenen els personatges d'aquesta història. La trama comença en el moment en què un home acudeix
a una cita amb la seva amant, però en comptes d'ella s'hi troba un altre tipus que sospitosament s'assembla molt a ell. Aviat apareix
una tercera persona, i més tard s'hi afegeixen d'altres fins a un nombre gairebé incomptable. Des de la por a la solitud fins a l'absurditat
total, aquesta comèdia existencial tracta amb un penetrant humor arrauxat les crues qüestions amb què s'enfronta l'ésser humà.
actors i actrius:
Neus Cavallé, Miquel Fontdevila, Emma Reverte, Pol Comas, Estel Homet, Jan Cucurull, Xènia Arenas, Martí Andreu, Abril Revuelta,
Andrea de Loaysa, Anna Cubero, Agnès Figueras, Guillem Alonso
text: Sergi López i Jorge Picó
direcció i adaptació: Sergi Casanovas

adults A:

EL VESTIT NOU DE L’EMPERADOR

Un emperador molt presumit es deixa enganyar per tres falses sastres que li prometen que li faran un vestit que només podrà veure
la gent més intel·ligent i que no l'enganya. El vestit, és clar, no existeix, però l'emperador, que no vol passar per ruc, fa veure que el
veu. Finalment la gent del poble farta de la situació, posa en evidència l'emperador.

arlequins B:

LA DETECTIVA AMIGÓ

comediants B:

diumenge 16 JUNY, 11:30

NIT DE REIS (O EL QUE VULGUEU)

Aquest any vaig proposar un repte al grup d'adults, i després de molta feina, us presentem aquesta versió de Nit de Reis (o el que
vulgueu), una comèdia del dramaturg William Shakespeare. L'obra se centra en els bessons Viola i Sebastià, que naufraguen i se
separen pensant que el seu germà ha mort. Viola, disfressada d'home i prenent el nom de Cesario, s'enamora del duc Orsino. El duc
pretén seduir a la comtessa Olívia, i aquesta s'enamora de Viola pensant que és un home. Una comèdia d'embolics on res és el que
sembla i tot cada cop s'embolica més!
actors i actrius:
Carlos Álvarez (Malvòlio, Sebastià), Isabel Díaz (Feste), Divina Doste (Olivia), Carme Martin (Viola), Elisabet Mercier (Sr. Tobies), Jordi
Places (Sr. Andreu), Ana Simal (Maria, Antonio), Jordi Vilà (Mariner, Guàrdia, Orsino)
text: William Shakespeare
direcció i adaptació: Xènia Mateo

EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU

Enfrontar-se a un Shakespeare és sempre un repte del tot agosarat, així que aquest cop ens hem servit d’una versió reduïda i adaptada
a les nostres necessitats. Aquesta versió del clàssic manté l’esperit i la màgia original i esperem que tant a ell com a vosaltres us agradi
el fruit dels nostres esforços (que no han estat pocs!) i gaudiu de l’obra. I si no, com diu Puck “només cal que penseu que heu fet un
son” en una nit de teatre a les portes de l’estiu!
actors i actrius:
Adela Caballero (Hèrmia), Alba Manzanares (Allisada), Aran Hernández (Demetri), Biel Santos (Teseu, Titània), Grace Pacampara (Garlopa),
Laia Garriga (Mortdefam), Loic Guillemain (Flauta), Maria Arcas (Hipòlita, Oberon), Mina Badosa (Puck), Natàlia Sànchez (Helena), Pau
Peña (Lisandre), Ruth Navarrete (Filostrat, Flor de Falena), Sabina Bel (Seient) i la col·laboració de Noa Garcia (Sra. Egeu)
text: Marina Bou a partir de l’obra de William Shakespeare
direcció i adaptació: Joan Sureda

corifeus B:

L’ONADA

La Tercera Onada va ser un experiment basat en el feixisme, ideat pel professor d'història Ron Jones el 1967 amb estudiants de
secundària de la Cubberley High School de Palo Alto (Califòrnia), com a part d'un curs sobre l'Alemanya nazi. En no poder fer entendre
als seus alumnes com el poble alemany havia permès al partit nazi exterminar poblacions senceres sense reaccionar, va decidir
organitzar un escenari i va fundar un moviment anomenat «La Tercera Onada», que va orientar cap a la destrucció de la democràcia.
actors i actrius:
Noa Garcia (Lisa), Miquel Noé (Doug), Arnau Rueda (Robert), Jana Valldaura (Aline), Josep Verdeny (Norman), Josep Gomez (Steve), Lucía
Campos (Andrea), Paula de Haro (Megan), Mariona Àlvarez (Wendy), Hug Obrador (Mark), Bernat Ibars (Colin), Jael Freiria (Sherry), Cesc
Miras (Ron Jones)
text: Ignacio García May
direcció i adaptació: Xènia Mateo
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diumenge 16 JUNY, 17:00
bufons A:

CAPITÀ PLANETA

El nostre món està amenaçat, un grup de malvades fa tot el possible per destruir i contaminar la terra, però el Capità Planeta no ho
permetrà. Per això ha reunit a cinc joves molt especials i els ha repartit 5 anells, cadascun amb un poder diferent. Aquests superherois
seran els encarregats de salvar el món i lluitar contra les malvades. Ho aconseguiran?
actors i actrius:
Kai Sanmarti (Terra), Oriol Pallejà (Foc), Nahia Moral (Vent), Anaïs Da Costa (Aigua), Jana Oliva (Cor), Manel Gonzalez (Capità Planeta), Inda
Julià, Abril Ramírez, Martina Pereda, Ariadna Badia, Daniela Catalan, Violeta Gamero (Malvades)
direcció i dramatúrgia: Xènia Mateo (A partir d’idees dels mateixos alumnes i de la sèrie de dibuixos animats)

musical:

el petit príncep

El Petit Príncep és un nen que viu tot sol a l’asteroide B612. Per entendre el món i allò que l’envolta fa un viatge que el durà a abandonar
la seva estimada rosa fins a recórrer tot d’asteroides i planetes del voltant. Una aviadora, una rosa, un geògraf, una reina, una dona
vanitosa i una de negocis i una guineu acompanyaran aquest ésser especial per fer-li conèixer el valor de l’amor, l’amistat, la curiositat,
i la senzillesa pròpies de la infància. Amb les cançons originals de Manu Guix basades en el clàssic de la literatura de Saint-Exupéry.
actors i actrius:
Aleix Calero (Petit Príncep), Judit Urbà (Petit Príncep), Mercè Zamora (Aviadora Exupéry), Txell Palmer (Geògraf), Claudia Borras (La
Reina), Berta Alarcón (La Vanitosa), Maria Zaïr (Dona de negocis) Aina Tena (Serp i Rosa), Lucia Barril (Guineu)
dramatúrgia: Cesar Burgués (basada en el llibre d’Antoine Saint-Exupéry)
direcció i adaptació: Ruth Estrada

corifeus A:

el despertar de la primavera

L'any 1891, a Alemanya, en un món en què els adults són els que ho controlen o ho volen controlar tot, un grup d'adolescents d'un
petit poble s'enfronten a algunes de les grans preguntes que marquen l'adolescència: el sexe, el suïcidi, els misteris de la pubertat i
una interminable sèrie de qüestionaments... En aquesta història intenten trobar respostes mentre intenten continuar amb les seves
vides dins del col·legi i dins d'un món extremadament hostil davant de tots aquells que s'atreveixen a posar a prova els seus valors.
actors i actrius:
Cèlia Seguer (Mare i professora), Olga Moreno (Georgia), Martí Fontdevila (Melchior), Gerard Vilà (Otto, Pastor Panxacalba), Nandou
Diedhiou (Georg, Sissenyó), Marcos Moral (Moritz), Júlia Puig (Martha, Dona), Anna Mallorca (Anna, Mare Moritz, Doctora), Laia
Guillemain (Thea), Judit Hernandez (Mariana, Tieta Moritz, Secretària), Lara Sojo (Wendla), Edurne Aibar (Ilse), Núria Armengol (Sra.
Bergmann), Emma Pedrol (Directora)
text: Frank Wedekind
direcció i adaptació: Xènia Mateo

adults B:

pels pèls

Pels pèls és una obra de teatre poc convencional, una comèdia, un thriller i un reality show. Pels pèls" és la història d'un assassinat,
comès en una perruqueria, que implica els seus protagonistes. Haurem de resoldre el cas en directe, i és aquí, on el públic juga un
paper actiu, ajudant als Mossos d'Esquadra encarregats de solucionar el crim i trobar el culpable.
actors i actrius:
Juan Antonio Noé (Toni Vidal), Albania Castellbanque (Alícia Marco), Rosa Perez (Vicenta Llorens), Antonio Fernández (Manuel
Martinez), Sandra Bermejo (Elisenda Surroca), Javier Garrido (Inspector Romero), David Abelló (Miquel Tordera)
text: Paul Portner
direcció i adaptació: Xènia Mateo

Amb la col·laboració de:

coordinació pedagògica: Xènia Mateo i Joan Sureda
equip de professors: Sergi Casanovas, Ruth Estrada, Laia Ferré, Lorena Hernández
fotografies: Guillem Urbà
gravació vídeo: GAG Videoproduccions
agraïments: A La Peni, al Juanma i el Teatre Quinze Arcades, al Christian, al Joel, a
la Maribel, a la Noa i al Sergi.

685.406.135 · info@lacuquera.com · www.lacuquera.COM
c/Major 27, 08750 Molins de Rei

