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TALLER

19:30H. NAU D’ASSAJOS (EDIFICI 9F)
Entrada lliure fins a completar la capacitat

2

L’Aula d’Arts Escèniques presenta 6 minipeces de creació
col·lectiva elaborades íntegrament pels actors i actrius
que componen els tallers.

TALLER

1

Divendres 24 de febrer i dilluns 27 de febrer del 2017

“ Bar de Oz
“ No puedo vivir sin ti

En una vida de contínua emergència, les
relacions virtuals superen fàcilment la
realitat. Encara que és, abans de res, el
món fora de línia el que impulsa la joventut a estar constantment en moviment. No
puedo vivir sin ti planteja una visió sobre
la fragilitat dels vincles i les relacions
personals postmodernes, cada vegada més
fugaces.

Repartiment:
Judit Blasco García / Laura Carbonell
Bullón / Celia Domenech García /
Ángela Gallego Durá / Marga Ortiz
Noriega / Andrés Pérez Pascual

Vine al Bar de Oz, copes a meitat de preu
de 21.00 a 23.00 h. Passa una nit inoblidable al nostre bar, que la seua atmosfera
revife els teus records més tèrbols i et faça
enfrontar-te a allò que no tens.
Repartiment:
Joan Aguado Pérez / Sara Casamayor
Merino / Pedro Martínez Torrecillas /
Alejandro Miquel Sánchez / Marina Rico
Sarrión / Alicia Sancho Ripoll

“ 23 de enero

Laura i Pablo van a endreçar l’apartament
del seu amic mort. El descobriment d’un
diari contestarà moltes preguntes i sembrarà molts altres dubtes.
Repartiment:
Ángel Hernández Montesinos / Laura
López Giner / Pablo Tapia Rodríguez
Interludis:
Juan Albacar

Dimarts 28 de febrer i dimecres 1 de març del 2017

“ Fugaz

Un grup de joves ha decidit acampar en la
muntanya, amb la intenció d’explicar històries al voltant de la foguera i gaudir del
cel estrellat. Tanta ficció al voltant d’una nit
màgica els porta junts a l’impossible.

Repartiment:
Ramón Fandos Planelles / Maria
Ginestar Ferrer / Sergi Llácer Sánchez /
Estel Ordóñez Aguilar / María Romero
Pérez

“ Sicalíptico Cabaret

Cinc dones que treballen en un banc es
veuen sorpreses per l’entrada d’un vellet
que assegura que la grisa oficina va ser en
un altre temps un sicalíptic cabaret, és a dir,
un lloc ple d’erotisme i picardia. La fantasia
del vell arrossegarà les cinc empleades i el
públic a l’encant de l’antic cabaret, i provocarà la il·lusió que la diversió i el desvergonyiment poden actuar com a antídots
contra el poder dels diners.
Repartiment:
Carolina Fernández Moreno / Amparo
López Marzal / Vicenta Marta Llombart
Prior / Olga Martínez Cánovas / Armando
Ribera García / Aída Sanz Pulido

“ Un mundo de lo más global

On van els globus d’heli una vegada que la
mà humana que agafa el fil al qual aquests
van units, els allibera? Doncs, pel que
sembla, desafien les lleis de la física i visiten
dimensions espaciotemporals inconcebibles per a la raó humana. Idees polítiques,
tipus del llenguatge i objectes en desús
s’acumulen més enllà de l’estratosfera, en
mons on continuen relacionant-se amb la
seua idiosincràsia i contradiccions, amb
les seues funcions essencials intactes, però
sense el marc de referència que els donava
sentit. Allí, els globus d’heli són sotmesos a
les lleis de la sorpresa..
Repartiment:
Pablo Benítez Sanabria / Francisco
Javier Díaz Fernández / Adrián Moreno
González / Luna Paz Contreras Carreño

Equip tècnic/ Vicky Algarra,
Miguel Ferrando i Laura Palau
Disseny Gràfic/ Laura Palau
Direcció/ Russell DiNapoli
Producció/ Vicky Algarra

