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Informació pràctica
Sala Tallers
22/11/18 al 02/12/18
#amour

Horaris:
De dimecres a divendres a les 10.30 h
Dissabte a les 17 h
Diumenge a les 12 h
Les funcions de cap de setmana (dissabte i diumenge) són familiars, obertes a tot el públic,
mentre que les funcions de dimecres a divendres són matinals i exclusives per a centres
educatius.
Edat recomanada: a partir de 7 anys

Durada: 1 hora

Preu:
— Preu general: 10 €.
— Preu especial: 8,5 €. Compra abans de l’estrena, dia de l’espectador (dimecres),
abonats TNC (entrades fora d’abonament), grups (+10 persones), +65 anys, discapacitats
i famílies nombroses, monoparentals i d’acollida. Imprescindible acreditació. Cal
presentar l’acreditació corresponent.
— Preu escolar: 8 €. Centres educatius en funcions escolars i de públic en general. Cal
presentar l’acreditació corresponent.
— Preu Jove: 8 €. Joves de fins a 35 anys.
Abonament El TNC Petit:
— Preu: 30 €. Inclou 4 entrades d'espectacles familiars per utilitzar durant tota la
Temporada 2018/2019. Permet fins a dos canvis d’entrades per espectacle sense
comissió (màxim 24 h abans de l'inici de la representació). Més informació aquí
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El TNC Petit,
programació familiar de la temporada 2018 – 2019:
Amour
De Marie de Jongh
Amb dramatúrgia i direcció de Jokin Oregi
Sala Tallers
22/11/18 al 02/12/18
L’amor sempre ens dona una oportunitat
Informació de l'espectacle aquí
Material de premsa aquí

Petits Prínceps
De Mumusic Circus
Amb direcció i interpretació de Clara Poch i Marçal
Calvet
Sala Tallers
23/01/19 al 03/02/19
Un espectacle de circ amb jocs i cançons que et
faran volar la imaginació
Informació de l'espectacle aquí
Material de premsa aquí

La gallina dels ous d’or
De Zum-Zum Teatre
Amb direcció de Ramon Molins

Sala Tallers
13/02/19 al 03/03/19
El conte clàssic sobre l'avarícia explicat de manera
sorprenent i divertida
Informació de l'espectacle aquí
Material de premsa aquí
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L’amor sempre ens dona una oportunitat
Amour és un espectacle teatral per a tota la família que ens fa reflexionar sobre la finíssima
línia que existeix entre la desafecció i l’amor incondicional. Un cant al retrobament entre els
qui són diferents, una crida a alliberar-nos dels prejudicis.
Marie de Jongh va guanyar el Premi Nacional d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut
2018 i Amour, el Premi Max al millor espectacle infantil o familiar 2017 i el Premi Feten 2016
al millor espectacle.
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Sinopsi de l’espectacle, per Marie de Jongh
Unos niños juegan en el país donde todo empieza. Se afanan en descubrir el mundo
transformando su universo. Imitan a los mayores, con audacia y desenfado. Se atreven a
amar sin saber cuál es su verdadero significado. No dudan en enemistarse antes, incluso,
de encontrar la palabra odio en sus bolsillos. Saben de olores, piel, caricia, abandono,
refugio, deseo. No saben del tiempo.
Y de pronto, han transcurrido más de sesenta años.
Ahora, envejecidos, sacan de los bolsillos multitud de palabras que caen como hojas
marchitas. Saben de olores, piel, caricia, abandono, refugio, deseo. Y, paradójicamente, no
dudan en enemistarse cuando ya conocen el verdadero significado de amar. Saben del
tiempo. Lo que no saben es que el amor siempre nos da una oportunidad.
AMOUR es un ambicioso reto que pretende poner en valor el teatro que se puede disfrutar
conjuntamente entre niños y mayores. El teatro como lugar de encuentro para compartir
emociones y reflexiones, dudas y certezas. Teatro de adultos para niños y teatro infantil para
adultos.
Marie de Jongh
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Amour, de Marie de Jongh
Autoria
Marie de Jongh
Dramatúrgia i direcció
Jokin Oregi
Amb
Javier Renobales, Ana Martínez, Ana Meabe, Pablo Ibarluzea / Quique Gago i Anduriña
Zurutuza
Direcció artística, escenografia i vestuari
Elisa Sanz (AAPEE)
Música
Pascal Gaigne
Il·luminació
Xabier Lozano
Màscares i attrezzo
Javier Tirado
Realització de vestuari
Nati Ortiz de Zárate i Begoña Ballestero
Pintura i acabats de vestuari
María Calderón
Il·lustració
Ane Pikaza
Tècnic de gira
Javier García Kandela
Fotografia
Guillermo Casas
Espai sonor
Edu Zalio
Producció executiva
TARTEAN Teatroa
Producció
Tartean Teatroa en coproducció amb Teatro Arriaga Antzokia i Basauri Sozial Antzokia i la
col·laboració del Teatro Victoria Eugenia Antzokia
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Fotografies de l’espectacle
© Guillermo Casas

Més material de premsa a https://www.tnc.cat/amour-premsa
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