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Cartell de Suite TOC núm. 6

Dissabte 16 d'octubre de 2021

Espectacle

Suite TOC núm. 6. FUNCIÓ SUSPESA

FUNCIÓ SUSPESA.

Per qüestions de salut s'ha hagut d'anul·lar la funció "Suite TOC núm. 6" prevista
demà dissabte 16 d'octubre a l'Auditori Municipal Miquel Pont.

La Regidoria de Cultura i la companyia estan treballant per trobar una nova data per
fer la funció la propera temporada i que pugueu gaudir de l'espectacle.

A totes les persones que havíeu reservat els vostres seients per a la funció de demà
se us retornarà l'import de les entrades.

Disculpeu les molèsties i moltes gràcies per la vostra confiança.

Quins són els paràmetres que estableixen una societat sana? Un concert, un
espectacle, un espai fronterer d’identitats velades per donar llum a un sistema
silenciat i amb espai en la nostra societat: la simptomatologia del TOC (Trastorn
Obsessiu Compulsiu). Una aproximació a la perifèria dels discursos oficials contra
l’hegemonia de les mirades imperants.

El patiment mental sempre ha estat a les nostres vides, però, des de fa relativament
poc, hem començat a posar consciència sobre què vol dir viure’l. En aquest
espectacle l’analitzem des de dos punts de vista: què vol dir tenir-lo en primera
persona i en aquesta societat.
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file:///


Les Impuxibles

Judith Pujol

María Velasco

Direcció

Ariadna Peya

Clara Peya

Textos

María Velasco

Traducció

Judith Pujol

Coreografia

Ariadna Peya

Música

Clara Peya

Intèrprets

Èlia Farrero

Ariadna Peya

Clara Peya

Pau Vinyals

Adrià Viñas

Premis

Premi Butaca 2019 a Noves Aportacions Escèniques

Premi Butaca 2019 a Millor composició musical per a Clara Peya

Durada aprox.

75 min

Horari | 20:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament



Programa | Temporada de teatre i música setembre-desembre 2021
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