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NOVA APP DEL
TEATRE NACIONAL
DISPONIBLE PER
A ANDROID I IOS

I PROPERAMENT...

TNC & TAPES

04/05/16 – 12/06/16
Victòria
Pau Miró
Sala Gran

Noves tapes i platillos
que canvien segons mercat.
Per gaudir abans o després
de la funció. I també
els menús «Exprés» i
«Piscolabis del teatre»,
sense esperes amb reserva
prèvia: 933 065 729
restaurant@tnc.cat

19/05/16 – 12/06/16
Qui bones obres farà
Pep Tosar, a partir de
Txèkhov
Sala Petita
26 i 27/05/16
Niu
Marc Garcia Coté
Sala Tallers
30/06/16 – 10/07/16
Daurrodó
Joan Baixas i Cildo
Meireles
Sala Petita
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TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA

TRIPULA
— Farrés Brothers

Farrés brothers i cia.

Premi FETEN 2016 al millor espectacle
d’espai no convencional

13/04/16
— 01/05/16

Durada
1 hora

#tripula
#TNCsompúblics

Sala Tallers

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?

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.
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