Jàssera del TNC
29/11/18 al 02/12/18
#youth4TNC

Producció de l’Obra Social “la Caixa” i del Teatre Nacional de Catalunya

Youth#4

Informació pràctica
Jàssera del TNC
Del 29/11/18 al 02/12/18
#youth4TNC
Horaris:
Dijous i divendres a les 11 h
Dissabte a les 20 h
Diumenge a les 18 h

Aquest espectacle és a peu dret i no hi ha localitats fixes.

L'accés a la jàssera i la recollida de les entrades dels espectadors es farà per la Sala
Tallers.

Edat recomanada: A partir de 16 anys

Preu:
— Preu general: 6 €.
— Preu escolar: 6€. Centres educatius en funcions escolars i de públic en general. Cal
presentar l’acreditació corresponent.

Material de premsa disponible a www.tnc.cat/premsa

Youth#4

Cicle de Teatre per a joves, novetat de la temporada 2018/2019 del TNC:
Aquesta temporada 2018/2019 el Teatre Nacional de Catalunya enceta un nou projecte
de teatre pensat especialment per a joves de 12 a 18 anys amb la voluntat d’acostar-los
al fet escènic amb temàtiques més properes a les seves realitats.
Youth#4
De Didier Ruiz
Creació i producció artística: La compagnie des
Hommes
Jàssera del TNC, del 29/11/18 al 02/12/18
Una ficció sobre la realitat dels joves
Informació de l'espectacle aquí
Material de premsa aquí

Amanda T
Autoria i direcció d’Àlex Mañas
Sala Tallers, del 10/01/19 al 20/01/19
El cas real de la canadenca Amanda Todd sobre
com les xarxes socials poden acabar amb una vida
Informació de l'espectacle aquí
Material de premsa aquí

El futur
Autoria i direcció d’Helena Tornero
Sala Tallers, del 20/03/19 al 14/04/19
El viatge de dos joves per diferents països
europeus a la recerca de la veritat i la llibertat
Informació de l'espectacle aquí
Material de premsa aquí
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Una ficció sobre la realitat dels joves
Youth#4 és un projecte teatral creat i dirigit per Didier Ruiz impulsat pel programa
CaixaEscena, des de l’Obra Social “la Caixa”. Aquesta iniciativa promou les pràctiques
teatrals en els centres educatius, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament integral
dels infants i joves gràcies als valors intrínsecs que aporta el teatre.
Són quinze joves d’entre 16 i 20 anys. El Diego, l’Unai, l’Alba, la Jana, el Nef, el Kilian, l’Ares,
la Sara, el Daniel, el Miguel, l’Enrique, el Marc, el Jaume, la Malena i el Joshua. Quinze
rostres i quinze veus. Quinze cossos. Són d’una bellesa enlluernadora. Són joves d’aquí, de
Barcelona, i de tot Catalunya. Ens impressionen per la seva tolerància i per la seva
benvolença. Somriuen al món amb una gràcia com cap altra però la seva còlera és temible.
No tenim por d’ells, ells ens inventen un món millor per a l’endemà. Ens parlaran dels seus
somnis, dels seus desitjos, de les seves pors, ens diran que són joves tot mirant-nos als ulls.
Ens deixaran sense veu, ens faran tornar a la vostra joventut, present o perduda. La seva
valentia, la seva noblesa, la seva insolència ens inquietaran. Però atenció, som al teatre. Un
altre tipus de teatre, que s’assembla a la realitat però que ja és ficció. És Youth!
Didier Ruiz
Autor i director
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Youth#4, de Didier Ruiz
Creació i producció artística
La compagnie des Hommes
Concepció i direcció
Didier Ruiz
Ajudanta de direcció
Mònica Bofill
Treball corporal
Tomeo Vergés
Il·luminació / regidoria
Charlotte Montoriol
La compagnie des Hommes rep el suport de DRAC Île-de-France, Ministère de Culture i
Région Île-de-France
Amb:
Alba Martín
Ares Llucià
Daniel Tulloch
Diego Valiente
Enrique Ruiz
Jana Serra
Jaume Llagostera
Joshua Segarra
Kilian Fernández
Malena Domènech
Marc Pineda
Miguel Ángel López
Nef Blázquez
Sara Viñals
Unai Zorraquino
Equips tècnics i de gestió del Teatre Nacional de Catalunya
Producció
Obra Social “la Caixa”, en el marc dels programes CaixaEscena i Art for Change “la Caixa”,
i Teatre Nacional de Catalunya
Amb el suport de
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
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