antic casino
OBERTURA DE PORTES . 20.45 h
representació . 21 h
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Nits de Teatre

cicle DE TARDOR DE cafè-teatrE 2022
del 7 d’octubre al 25 de novembre
castell d’aro · gratuït

CADA
divendres
Del 7
d’octubre
al 25
de novembre
les nits de teatre a l’antic casino
cicle de tardor de cafè-teatre
antic casino
(c/ castell, 17 . castell d’aro)
gratuïT
aforament limitat per ordre d’arribada
REFRIGERI AL FINAL DE CADA FUNCIÓ

Amb el suport de:

Amb la producció de:

Ajuntament de Castell D’ARO,
Platja d’Aro I S’AGARÓ
Regidoria de Cultura
T 972 816 192 · cultura@platjadaro.com
www.platjadaro.com · www.cafeteatre.cat
 @xarxagironina  @xarxacafeteatre

Edita: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro / Unitat de Comunicació · AG22

Nits DE
Teatre

Humor gestual

HUMOR

50-60’

60’

© Josep Tubella

antic
casino

Nits de Teatre

cicle DE TARDOR DE cafè-teatrE 2022
del 7 d’octubre al 25 de novembre
castell d’aro · gratuït

Divendres 7 d’octubre de 2022 . 21 h
gesto es todo
carlo mo

Divendres 14 d’octubre de 2022 . 21 h
Paraula d’humor
Claret Clown

Un home marxa de viatge amb una funda de guitarra per maleta.
En el camí es trobarà amb diversos objectes, alguns reals, altres
imaginaris, que formen part del seu viatge emocional per la vida.
Des de la distància i la maduresa de més de quinze anys sobre els
escenaris, Carlo Mô reviu aquests i nous moments per jugar i
improvisar en el moment i sense paraules. Tot un viatge des de la
seva particular manera d'entendre l'humor gestual.

Espectacle d’humor original i divertidíssim. Un exercici de malabarisme verbal i de pirotècnia fonètica, de frases fetes i desfetes, on
res del que es diu pot ser el que sembla, i tot sembla poder dir-se
de mil maneres… La cara més lúdica del llenguatge… Homenatge
a l’humor i a l’amor per la llengua i a les paraules.

clown
© ACM Fotògraf

45’

poesia
música

humor
60’

60‘

Divendres 21 d’octubre de 2022 . 21 h
SOLO
Roi Borrallas

Divendres 28 d’octubre de 2022 . 21 h
Recital todo terreno
Vivir del bolo

Divendres 4 de novembre de 2022 . 21 h
Filosofía Amena
Colectivo Ameno

L'hàbitat natural de qualsevol pallasso és l'escena, amb el seu públic.
Però, què passa quan es queda tot sol? És darrere les cortines on
es barreja la persona i el personatge. On es desdibuixa la línia que
els separa. Un Limbo que no és l'escenari ni la vida real. És en
aquesta frontera on es desenvolupa aquest espectacle.

Quinze anys recitant poesia donen per a molts poemes i diverses
anècdotes. En el Recital Todo Terreno, Danilo Facelli repassa la
seva trajectòria vital com a recitador, acompanyat per l'elegància del
guitarrista Hugo Martínez. Un espectacle que viatja des de l'amor a
la crítica social, tot carregant-se d’un humor cada cop més absurd i
delirant.

Una conferència que barreja la filosofia i l'espectacle. Una sessió de
filosofia molt amena en la qual es llancen preguntes, es practica
l'humor, l'amor, la poesia, la màgia i la numerologia. Pel ponent és la
seva gran, potser la única oportunitat; d'escapar, alliberar-se, fer
amics, canviar de vida. I és que per a la filosofia sempre hi pot haver
altres camins, sempre es pot pensar i viure d'una altra manera.

clown
antic
casino
50’

humor
45’

Narració oral amb cançons
60’

Divendres 11 de novembre de 2022 . 21 h
S.O.S
La Churry

Divendres 18 de novembre de 2022 . 21 h
MEMIX
Claudio Levati

Divendres 25 de novembre de 2022 . 21 h
VI vim
H6clown

S.O.S és la història d’una pallassa, nàufraga, a l’illa de plàstic que flota
a l’oceà Pacífic. Una lluita esperançadora per la supervivència.
Guerrera en un mar d’emocions. Supervivent incondicional a un
fracàs constant. Una altra manera d’entendre la realitat que ens
envolta i les enginyoses oportunitats que ens dona la vida. Una
aventura pallassa, que remou consciències.

Un show absurd de clown que gira al voltant de la pregunta: qui
soc? El protagonista es presenta al públic tal com és, mostrant totes
les seves bogeries i capacitats per arribar a l'enlluernadora resposta:
sigues qui vulguis ser! Finalment, el públic marxa amb una gran
certesa... si ell pot, jo també!

Contes i textos per a adults que giren al voltant de la temàtica del
món del vi maridats amb cançons de taverna i de cabaret que
podem cantar entre tots. Una sessió de petit format, elegant i
divertida de la mà d'Eva Trullàs i d’Anna Casals, per anar més enllà
de la literatura amb DO.

