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Informació pràctica
Sala Tallers
13/04/16 — 01/05/16
#tripula

A partir de 4 anys

Horaris:
Funcions familiars
Dissabtes a les 18 h i 19.30 h *(a excepció del dia de Sant Jordi, que no hi ha funcions).
Diumenges a les 12 h.
Funcions escolars
Dimecres, dijous i divendres a les 11 h.

Durada:
1 hora

Preu:
Tarifa general: 12 €.
Tarifa 50%: 6 €. Joves de fins a 35 anys, aturats (excepte divendres i dissabte nit)
i Carnet jove.
Tarifa especial: 10 €. Compra abans de l'estrena, dia de l'espectador (dimecres),
abonats del TNC (entrades fora de l'abonament), grups (+ 10 persones), + 65
anys, discapacitats, i famílies nombroses i monoparentals. Divendres i dissabte
nit: joves de fins a 35 anys, Carnet jove i aturats.

Nou! Programes de sala en format digital:
Disponibles des d’abans de l’estrena i amb actualitzacions constants a
www.tnc.cat. Per consultar abans i després de veure cada espectacle.
TNC & TAPES
Posem en marxa un nou concepte gastronòmic per adaptar-nos als nous temps i
gustos dels espectadors. Amb noves tapes i platillos, de la mà de Singularis.
La barra del TNC ofereix una àmplia varietat de tapes del dia que canvien segons
mercat. Una fórmula divertida, fàcil i sempre diferent per gaudir abans o després
de la funció.
I també els menús «Exprés» i «Piscolabis del teatre», que es poden tenir a punt i
sense esperes amb reserva prèvia.
Més informació i reserves: 933 065 729 restaurant@tnc.cat
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2015 — 2016
Programació familiar TNC
CAPAS
Companyia de Circ “eia”
28/11/15 – 27/12/15, Sala Petita
Circ amb humor i poesia per a tothom
De 6 a 99 anys
BITELS PER A NADONS
(Concert tribut a The Beatles)
La Petita Malumaluga
21/02/16 – 13/03/16, Sala Tallers
Espectacle-concert interactiu per als més petits
De 0 a 3 anys

TRIPULA
Farrés Brothers
13/04/16 – 01/05/16, Sala Tallers
Una aventura per als més atrevits en una nau espacial sorprenent
+4 anys
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Tripula – Farrés Brothers i cia.
Dos científics il·luminats han descobert una nova manera de viatjar i avui ho exposen
a un grup de passatgers. Després de molt treball i esforç, es veuen amb cor de
mostrar-nos la seva gran evolució en els mitjans de transport: el Globus Estàtic. El
Globus Estàtic viatja per l’espai, fregant els límits de la realitat, permetent anar a llocs
que fins ara ningú sospitava que existissin. El viatge promet ser plàcid i poètic, tot i
que pot sorgir més d’un contratemps que obligarà els passatgers a incorporar-se a
la tripulació.
Els Farrés Brothers ens conviden a pujar a la seva nau espacial i a explorar els llocs
més insospitats de l’espai sideral. Una aventura a l’abast de molt pocs. Qui s’atreveix
a volar?

Tripula

FITXA ARTÍSTICA
Direcció
Jordi Palet i Puig
Amb
Jordi Farrés
Pep Farrés
Creació
Jordi Palet
Pep Farrés
Jordi Farrés
Text
Jordi Palet i Puig
Espai
Jordi Enrich
Farrés brothers i cia.
Alfred Casas
Música
Jordi Riera
Il·luminació
Jordi Llongueras
Veu en off
Pere Arquillué
Enregistrament de veu en off
Francesc Puig
Producció executiva
Sylvie Lorente
Producció
Farrés brothers i cia.
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Farrés Brothers i cia.
Farrés brothers i cia. som una companyia de teatre que treballem amb trastos,
gestos, paraules, ninots i històries poc transitades. Creada el 2002, en Jordi Farrés,
en Pep Farrés i en Jordi Palet proposem un teatre per a tots els públics, irònic, gens
ensucrat i amb diverses capes de lectura: ens agrada parlar de temes potents, des
de punts de vista inusuals, de manera original i gens moralitzant.
Qui vulgui establir complicitats amb personatges carregats d’humor i emoció, que
ens busqui. Segur que en traurà quelcom de profit, encara que sigui per viure uns
instants d’aire alterat... o per conèixer els mons possibles que hi ha dins d’aquest
món impossible.
Amb Tripula us proposem un espectacle dins un globus aerostàtic. Un lloc inusual i
efímer, des d’on emprendre viatges cap a l’inconegut. Un material que parla per si
sol, carregat d’experiències i àvid per crear-ne de noves. La confluència amb el
projecte Iglús de vent, de Jordi Enrich, ens ha obert un camp d’exploració teatral
inèdit en el recorregut de la nostra companyia. Ens hem deixat seduir per aquest
material –un globus aerostàtic en desús– i ens ha portat cap a la història que ell ha
volgut. Ens ha portat a mons on fins ara no havia estat mai ningú. Ens hi voleu
acompanyar?

Premis obtinguts per l’espectacle Tripula:




Premi FETEN 2016 al millor espectacle d'espai no convencional
Premi Fira de titelles de Lleida 2015 a la Millor escenografia + Menció Especial
del Jurat Internacional
Tripula, espectáculo recomendado por la Red de Teatros y Auditorios de
titularidad pública.

http://www.farresbrothers.com/
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Teresa Ferré, «Molt més que un globus», publicat al blog
Notes d’escena
El públic, a més de ser ingredient essencial en forma de màgic i alhora mundà
combustible, és també honorable viatger que acompanya als dos tripulants en
un fantàstic viatge a planetes inventats i situacions agradablement
excepcionals, fins esdevenir protagonista davant perills imminents. Tot plegat
per apropar-nos a la fantàstica aventura d’emprendre un viatge i alhora a la
història de l’aviació, a més de transmetre valors com l’esforç comú per plantar
cara a les adversitats, sense deixar de potenciar el talent individual i la passió a
l’hora de fer les coses per més petites que siguin. Espectacle que transcorre
com una exhalació, que manté al públic atent des del moment d’accés a l’espai
escènic fins al final del viatge gràcies a les interpretacions de Jordi i Pep Farrés,
veritables mestres de cerimònia i aventurers intrèpids que mesuren
perfectament les dosis d’energia actoral adients a cada situació.
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