APROFITA L’ABONAMENT
FAMILIAR EL TNC PETIT!

I PROPERAMENT A
LA PROGRAMACIÓ FAMILIAR...

CAFETERIA RESTAURANT DEL TNC

4 entrades per 29 € per triar entre els
espectacles de la programació d’El TNC Petit
d’aquesta temporada.
— Com vulguis: Pots bescanviar les entrades
per un sol espectacle o repartir-les entre
els diferents espectacles d’El TNC Petit.
(Consulta’n abans la disponibilitat.)
— Quan vulguis: Compra ara i decideix més
endavant els espectacles d’El TNC Petit
que vols veure i el dia de la funció.
— I si al final no pots venir?: Et canviem les
entrades per un altre dia. Fins a un canvi
sense comissió.

22/02/18 — 11/03/18
Viatge al centre de la Terra
Roseland Musical i Franc Aleu
Sala Tallers

Àmplia varietat de
montaditos i entrepans.
Tapes postfunció per
compartir que canvien
segons mercat. En
els espectacles amb entreacte, menú Express,
Bon Vivant i Bon Vivant
Vegà per trobar-s’ho
tot a punt a l’entreacte
(imprescindible reserva
prèvia). Reserves:
933 065 729.

05/05/18 — 27/05/18
Ni cap ni peus
Circ Vermut
Taller de pintura

CONCURS PINTA EL TNC!*
Voleu participar-hi?
— Descarregueu-vos el dibuix del TNC
a www.tnc.cat/ca/el-tnc-petit i pinteu-lo.
— Feu-li una foto.
— Pengeu-la al Facebook del TNC, a la
mateixa conversa del sorteig. I participeu
en el sorteig d’invitacions per venir
al teatre en família!
*Bases del concurs a www.tnc.cat
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TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA

SCREEN
MAN

Tian Gombau i El teatre
de l’home dibuixat

27/01/18
— 04/02/18

Sala Tallers
+3 anys

Durada
35 minuts

#screenman
#elTNCpetit

El protagonista d’aquest espectacle habita un univers
particular en el qual juga amb les imatges i les transforma.
De sobte apareixerà Pomodoro, un petit ésser que començarà
sent una projecció per convertir-se en un titella real, i aquesta visita alterarà la rutina del nostre protagonista. S’encetarà
així una estreta relació de confiança i solidaritat, que donarà
pas a la recerca d’un somni comú sota el cel estrellat.
Tian Gombau es transforma en l’home pantalla per
explorar les possibilitats tecnològiques i la sincronia d’imatge, so i teatre gestual a l’hora d’estimular els sentits.
Autoria
Tian Gombau
El teatre de l’home
dibuixat
Direcció
Panchi Vivó
Tian Gombau
Mirada exterior
Rosa Díaz
Escenografia,
objectes i titelles
Isa Soto
Música original
i dibuixos
Panchi Vivó

Animació after
effects i grafismes
Luis Aguilar
Carles Gusi
Panchi Vivó
Tian Gombau
Tècnic d’audiovisuals
Juan Pablo Mendiola
Il·luminació
Manel Brancal
Tècnic de gira
Joan Piñot
Producció
Tian Gombau
Fotografia
Jorge Dragón

Ajudanta
de producció / distribució
Mélanie Lefebvre
Espectacle coproduït amb
CulturArts Generalitat Valenciana
amb la col·laboració de la
Universitat Jaume I

