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EN EL TEATRE

E l Teatre uneix persones
amb necessitat d’expressar.
El Teatre desperta
la pròpia consciència,
per arribar a la del grup.
El Teatre afavoreix el
procés de creixement.
El Teatre centra l’individu
en el seu cos i la seva
veu per tal de fer-lo
ser i sentir.
El Teatre proporciona el mínim
necessari per al respecte
entre les persones.
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E l Teatre mostra que
l’entreteniment forma part de
l’essència de l’ésser humà.
El Teatre canalitza la creativitat
que tothom té a dins.
El Teatre ens fa sensibles
als sentiments universals.
El Teatre supera totes les
diferències, pròpies i alienes,
individuals i socials.
El Teatre fa sentir vital i
tot es transforma: l’espai,
el mestre, l’alumne...
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Es Mussol Teatre-Once-Illes Balears

Col·legi La Milagrosa

Sueños y
malsueños

Pic-nic

Sinopsi: Diferents fragments
distorsionats dels somnis
d’aquell senyor que viu al
nostre subconscient. El senyor Speakins ens convida a
curar-nos de realitat mitjançant la medicina del teatre:
guerra i pau, amor i desamor,
Calderón de la Barca, família
i amics, motos robòtiques,
Bob Dylan, temps de canvis...
Intèrprets: Leyre Triana,
Ana Maria Garcia, Maria Jesús Gómez, Óscar Ruiz, Nino
Serra, Núria Sánchez, Gabriel
Reyes, Noelia Adrover, Bàrbara Barceló, Bàrbara Bonnin,
Gabriela Reyes
Responsable: Xavi Vela

Sinopsi: És una de les peces més conegudes de Fernando Arrabal i ens
mostra el drama de la guerra però de forma còmica i quasi esperpèntica, amb uns diàlegs molt àgils. És un joc teatral que ens fa pensar que
la guerra és una cosa que no hauria d’existir, i un cant divertit i clar a la
pau.
Intèrprets: Daniel Rojo, Carme Pizá, Mateu Segura, Rebeca Diaz, María
Antonia Pascual, Patricia Maldonado i Michelle Troncoso
Responsable: Bernat Pujol i Matas
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del señor

Llengua: castellà

Speakins

Recomanada per a: 3r cicle de primària i secundària
Targeta de presentació: Es Mussol Teatre es va crear l’any 1999. És un
grup de l’Once on almenys un 50% són actors cecs o amb problemes
visuals greus. El teatre per a ells suposa una gran teràpia, cada any estrena dos o tres muntatges, ha participat a totes les mostres teatrals
que l’Once estatal ha creat per als grups infantils i ha obtingut un gran
èxit per la dignitat dels treballs presentats.

Teatre Catalina Valls: passeig de Mallorca, 9

Dimarts 9 d’abril a les 11 h

Dimarts 9 d’abril a les 20 h

Teatre Mar i Terra: carrer de Sant Magí, 91 (Santa Catalina)

Llengua: castellà
Recomanada per a: tots els
públics bojos
Targeta de presentació:
L’any 2009 vàrem fer un grup
a la nostra escola que va començar a fer teatre en temps
d’extraescolars... Els dijous
a les 17 h quan el col·legi
es queda a les fosques un
grup heterogeni i anacrònic
comença a viure les, moltes
vegades, millors hores de la
setmana.

9

Col·legi Santa Mònica

Col·legi Santa Mònica - Associació MaxTule

Sinopsi: De quantes maneres es pot contar una història? Quines escenes guardam a la memòria dels enamorats de Verona? Pot un Shakespeare treballar-se a les aules? Si les respostes que donau us semblen tòpiques, veureu una cosa diferent a la que esperau; si surten del corrent,
estau preparats per gaudir amb nosaltres.
Intèrprets: Maria del Mar Crespí, Adriana Costa, Núria Arbós, Andrea
Acedo, Antia Bravo, Carla Caride, Paula Torres, Rubén Puentes, Cristina
Contreras, Olga Bosqued, Adrián Corbelle, Marc Cañete, Mar Vidal
Responsable: Pere J. Mascaró

Llengua: català
Recomanada per a: primària i ESO
Targeta de presentació: Des del 1994 Santa Mònica continua amb la
seva tasca pedagògica: l’alumnat que fa teatre només mostra el resultat
dels valors que al llarg del procés creatiu ha experimentat. Darrere del
que es veu a l’escenari hi ha el respecte, la creativitat, el compromís, el
divertiment, en definitiva, l’essència d’uns joves que treballen de forma
sana i que des d’aquí volem reivindicar.

No som

ni Romeu

ni Julieta

En pau

de guerra

3.0

Sinopsi: En pau de guerra és un muntatge que agrupa diferents textos
poètics i fragments de peces teatrals que aborden la guerra. Des de
sempre aquest ha estat i continua sent, malauradament, un tema que
malgrat la seva actualitat queda enfora de la consciència social. Sensibilitzar del que succeeix al món mitjançant el teatre converteix les
emocions i els sentiments que els textos desperten en l’espectador en
una llavor que permeti l’empatia, de tal manera que davant la insensibilització que ja produeixen les imatges que ens bombardegen als informatius (i mai millor dit), ens quedin almanco a dins les que sorgeixen
de les històries que ens arriben des de l’escenari.
Intèrprets: Emi Cabrera, Marga Fuentes, Andreu Amengual, Toni Siquier, Marina Florit, Marta Rubí, Adrià Mascaró, Mª Laura Vaquer, Mar
Serna, Isabel Velasco, Leila Costa, Ramón Garcia, Alba Flor
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Teatre Xesc Forteza: plaça de Miquel Maura, 1 (la Calatrava)

Dimecres 10 d’abril a les 11 h

Dimecres 10 d’abril a les 20 h

Responsable: Pere J. Mascaró
Llengua: català
Recomanada per a: batxillerat
Targeta de presentació: Treballar amb joves de setze a denou anys
aporta una energia que passa per les seves reaccions envers la guerra.
Dir un poema implica entendre’l, posar-li un significat proper per ferte’l teu i després expressar-lo amb aquell pes que cada jove hi posa
del seu interior més íntim. La rebequeria, la frustració, la inseguretat,
la por, la solitud, la mort, la disciplina, l’obediència, la lluita, el sacrifici,
l’amor, la pàtria, la família, la joventut, els somnis, el fred, el cansament,
la mare, el càstig, la deserció... tots són conceptes que sorgeixen durant
el procés de treball de En pau de guerra. I la llista, fins que es presenti,
encara no ha acabat.

Teatre Xesc Forteza: plaça de Miquel Maura, 1 (la Calatrava)
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IES Juníper Serra

IES Joan Alcover

Sinopsi: Els conflictes generacionals entre fills i pares, l’anorèxia, les
relacions entre els joves, problemes de comunicació amb els pares,
embarassos no desitjats. Tot succeeix a una comunitat de veïnats del
mateix edifici, que per coincidències de la vida tenen els fills el mateix
dia i a la mateixa hora.
Intèrprets: Andrea Sastre, Tania Alcaide, Carlota Valle, Manuel Valle,
Miguel Valle, Jennifer Sánchez, Andrea Conejero, Juan Carlos Ballester,
Candela Anaya, Toni Jaume, David Cuevas, Aina Italiani, Ernesto Alvarado, Ismael Luna. Simón Espina: col·laboració especial.
Responsable: Oliver Romero

Llengua: castellà
Recomanada per a: tots els públics

Sinopsi: En néixer l’Arlequí té
lloc el naixement d’un món nou,
en el qual se’ns convida a deixar
la realitat que coneixem i a submergir-nos en una de diferent,
poblada de fets meravellosos i
sorprenents: és el món d’Antaviana, paraula inventada a la qual es
poden atribuir significats diversos i que ens pot fer somiar.

Targeta de presentació: El taller de teatre de l’IES Juníper Serra es reuneix els dimarts de 16 a 18 h, per fer feina amb les diferents tècniques
teatrals i preparar un muntatge de final de curs. El grup canvia cada
any. Enguany està format per un equip de 14 persones que fan possible aquesta posada en escena que es fa amb pocs recursos, però molta
il·lusió. Enguany, de manera excepcional, comptam amb la participació d’un grup del taller de rock de l’institut, que interpretarà temes en
directe.

Intèrprets: Aina Cañellas, Aina
M. Costa, Cati Mañas, Antonio
Maroto, Sasmita Martín, Borja
Martínez, Carla Morte, Juan A.
Oliver, Cristian Ortiz, Faustine
Pelayer, Antònia Sastre, Camila
Silva, Maria Tous, Esther Villar i
Carlos Zapata
Responsable: Josepa Gorrias
Duran

P adres
M
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Teatre Catalina Valls: passeig de Mallorca, 9

Antaviana
Dilluns 15 d’abril a les 20 h i dimarts 16 d’abril a les 11 h

Dimecres 17 d’abril a les 20 h i dijous 18 d’abril a les 11 h

Llengua: català
Recomanada per a: ESO
Targeta de presentació: El grup
està format per alumnes de 3r
d’ESO que han elegit l’optativa
de Taller de Teatre, per la qual
cosa canvia cada curs. Un dels
objectius que ens plantejam és
que aprenguin a treballar en
equip i a fer-se responsables de
les diverses tasques que implica
presentar un espectacle en públic.

Teatre Catalina Valls: passeig de Mallorca, 9
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CEIP Nova Cabana

Col·legi Balmes

Sinopsi: La volta al món en 80 dies el clàssic de Jules Verne, conta la
història de Phileas Fogg, un ric cavaller anglès obsessionat per la puntualitat, que aposta amb els seus amics que és capaç de fer la volta al
món en menys de 80 dies. Durant el viatge, acompanyat pel seu majordom Paspartú, hauran d’enfrontar-se a tot tipus de problemes, però
al final descobriran que per superar les dificultats el més important és
l’amistat, la lleialtat i l’esforç.
Intèrprets: Alberto Perelló, Alejandro Morillas, Maria del Mar Ruiz, Julia
Torres, Giselle Chalco, Vicente Marí, Alejandro Diaz, Marian Pizarro, Marcos Venzal, Julieta Chamorro, Liliana Reynoso, Victoria Vidal, Tobias Lea,
Joan Coll, Eva Avilés, Irene Juliá, Ruth Collado, Daniel Torres, Clara Calvo,
Marlene Marza, Alberto Ubiedo, Marc Costa

Responsable: Jaume Venegas i Maria Jesús Villalonga
Col·laboracions: Malén Allés (auxiliar de narrativa), Malén Alomar (auxiliar tècnic)
Llengua: català
Nivells a qui s’adreça: Primària
Targeta de Presentació: És el segon any que hem posat en marxa
l’activitat de teatre, amb alumnat del tercer cicle de primària. És una
satisfacció veure com l’activitat ha agafat força. La motivació dels participants és tanta que han estat ells els que ens han engrescat a presentar aquesta obra a la Mostra: una creació col·lectiva on gaudim cada
moment del treball en equip.

La volta

alenmón

80 dies

¡Silencio...

se rueda!

Sinopsi: recull de pel·lícules famoses versionades en clau d’humor

Llengua: castellà

Intèrprets: Estefanía Fernández, Claudia Munar, Marina Manera, Yanis
Muñoz, Montse Albe, Paula Almazán, Sergi March, Paula Cerezuela, Sheila Amate, Irene Munar, Marta Manera, David López, Luna Tomás, Lulu
Barceló, Gabriela Cañete, Carla Blanco, Davinia Jimena, Elisabeth Noguera, Claudia Pulido, Pedro Miret, Alex Martínez, Mireia Muñoz, Lucas Moreno, Miguel Jimena, Oscar Michalczyk, Irene Gómez, Nerea Serra

Recomanada per a: totes les edats

Responsable: Monica Valeriano i Marian Guasp
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Teatre Catalina Valls: passeig de Mallorca, 9

Divendres 19 d’abril a les 20 h i dilluns 22 d’abril a les 11 h

Targeta de presentació: Al col·legi Balmes duim a terme l’extraescolar
de teatre. La nostra finalitat és acostar els infants des de ben petits al
meravellós món de l’art i de la interpretació. A més a més amb el teatre treballam altres habilitas com són el sentiment de grup, habilitats
socials i de llenguatge i el més important és que gaudim moltíssim actuant.

Dilluns 22 d’abril a les 20 h i dimarts 23 d’abril a les 11 h

Teatre Catalina Valls: passeig de Mallorca, 9
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IES Joan Maria Thomàs

IES Madina Mayurqa

Sinopsi: Som el que som. Tenim una herència genètica i rebem un bagatge cultural que es va transformant al llarg de la vida. Tenim somnis,
rebem cops, ens enfonsam, ens frustram, ens traïm i també ens aixecam i sobrevivim. Les nostres circumstàncies formen part de nosaltres
i modelen el nostre tarannà. La gent que ens envolta ens influeix i enriqueix, però només coneix una petita part de nosaltres. En Pau tenia un
somni: volia ser actor... famós.
Intèrprets: Miquel Aguiló, Julio Álvarez, Paula Arnau, Rocío Arrom,
Alberto Beltrán, Lucía Bermell, Fernando Bobilier, Francisca Colom, Valentina Echeverry, Ayla Femenia, Maria Antònia Font, Javier Frontera,
Agnès Frontera, Juan Pablo Gómez, Llucia Jaume, Nadir Jiménez, Laura
Julià, Joan Miquel Mas, Andrea Morro, Alexandra Reus, Cecilia Ribas,

Daniela Romero, Gema Sánchez, Marc Servera, Maria Sureda, Malcom
Velasco, Aina Velasco, Imalay Vilar
Responsables: Juan Antonio Arranz i Joana Maria Romaguera
Llengua: català
Recomanada per a: batxillerat i 2n cicle d’ESO
Targeta de presentació: L’activitat presentada és fruit de la feina realitzada al llarg de l’assignatura Arts Escèniques de 2n de batxillerat i forma
part del seu procés d’aprenentatge escolar i vital. L’assignatura ha estat
un work in progress continu on el treball col·lectiu ha estat un element
clau. I així s’han recollit molts d’elements treballats a les classes que van
des de l’escriptura teatral i la improvisació, al treball de cos i moviment.

Oh, my baby
(2.0)

L’atribolada
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vida de Pau Marí

Teatre Catalina Valls: passeig de Mallorca, 9

Dimecres 24 d’abril a les 20 h i dijous 25 d’abril a les 11 h

Sinopsi: De pares, només n’hi ha un... diuen. En la nostra obra, emperò,
la cosa es complica una mica. Voleu saber com es fan els nins? Voleu saber quin són els possibles pares? Si voleu treure l’entrellat de tot plegat,
veniu al teatre. Us hi esperam.

Responsable: Lena Serra Capó

Intèrprets: Luana Vidal, Miquel Àngel García, Sebastià Seguí, Clara Bergas, Sara Domínguez, Neus Juan Quiles, Marina Sart, Marta Galera, Maria Tomàs, Paula Amengual, Marta Oliver, Míriam Osorio, Sara Navarro,
Mateu Coll i Lluís Oliver

Targeta de presentació: El grup d’extraescolars dels més grandets (totalment renovat), manté viu un any més (i en fa més de 20) l’esperit, la
diversió, la il·lusió, el compromís i l’esforç que duu implícit fer teatre i
treballar en equip.

Llengua: català
Recomanada per a: tots els públics

Dilluns 6 de maig a les 20 h i dimarts 7 de maig a les 11 h

Teatre Catalina Valls: passeig de Mallorca, 9
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IES Josep Maria Llompart
Sinopsi: El temps tria, a l’atzar, una sèrie de personatges i els convoca
en una “casa-rellotge” amb l’objectiu que solucionin alguns temes que
tenen pendents. És a dir, els dóna un temps perquè aclareixin aquests
temes vitals. Aquests personatges, que inicialment no es coneixen, estableixen unes relacions que resulten còmiques, absurdes La resolució
de la trama depèn d’ells?
Intèrprets: Carolina Barreira, Amador Bauza, Xavier Gamba, Auba Gelabert, Alejandro Lozano, Martín Pareja, Alejandro Rubio, Aniceta Vives,

“Doce

CEIP de Pràctiques
Jadira Salazar, David Pastor, Maria Teresa Cañellas,
Jaume Pascual, Sofia Sadzakovick
Il·luminació i so: Joan Seguí i Carlos Vega
Responsables: Catiana Cortés, Aurora Generelo, Karmele Vigara
Llengua: castellà
Recomanada per a: 3r, 4t i batxillerat
Targeta de presentació: El nostre centre imparteix el batxillerat d’arts
escèniques música i dansa des del curs 2008/2009. Des del començament hem integrat els diversos elements escènics i plàstics mitjançant
la participació de diferents disciplines, fent de l’activitat un projecte
d’implicació a nivell de centre.

minutos”

Sinopsi: En sortir la lluna plena es tornaran a retrobar totes aquelles
criatures que partiren deu segles enrere per celebrar la trobada més
màgica que pot existir. Aquesta nit arriben tots els éssers fantàstics per
a la gran assemblea...
Intèrprets: Núria O., Marian M., Annette M., Sandra O., Helena B., Blanca
C., Judith V., Alexia V., Ana F., Marcos F., Andres C., Luis D., Laura D., Marta
C., Alejandro D., Leire G., Raúl P., Jordi R.
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Teatre Xesc Forteza: plaça de Miquel Maura, 1 (la Calatrava)

Dimecres 8 de maig a les 12 h i a les 20 h

Una

de bruixes

Responsables: Maria Bel Sureda, Pep Toni Brotons
Llengua: català

Recomanada per a: infantil i primària
Targeta de presentació: Aquest és el nostre darrer any al centre i què
més bé que acomiadar-nos-en fent teatre!!!

Dilluns 13 de maig a les 20 h i dimarts 14 de maig a les 9,30 i a les 11,30 h

Teatre Catalina Valls: passeig de Mallorca, 9 19

Col·legi Arcàngel Sant Rafel
Sinopsi: Amb l’adolescència arriba el moment de començar a conèixer
les discoteques i saber què és el que passa allà dins. Vos mostrarem el
nostre punt de vista sobre les discoteques a partir de diferents balls i
diàlegs, alguns realistes, i molts altres, absurds.
Intèrprets: Mario Guasch, Laura Jiménez, Alba S. Maymó, Sofia Milán,
Ana Pizá, Paula M. Rigo, Alba Seda, Sara Alzina, Maria Domínguez, Fina
Gil, Mª Antònia Julià, Alícia Martínez, Guillem Munar, Cristina Sabater
Responsable: Joan Forteza Coll
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Teatre Mar i Terra: carrer de Sant Magí, 91 (Santa Catalina)

Es Liceu
Llengua: català

Beneït
el pati

Recomanada per a: ESO
Targeta de presentació: Els alumnes de 2n i 3r d’ESO de l’escola han
realitzat un excel·lent treball durant tot el curs, ja que és prou complicat
haver d’estudiar un guió; però encara ho és molt més, si també es realitzen molts balls. Però ells ho han fet amb molta il·lusió i ganes, perquè
l’obra surti endavant.

Disco

Dilluns 13 de maig a les 20 h i dimarts 14 de maig a les 11 h

Sinopsi: Què sabem de l’escola? Que a l’escola hi anam a aprendre coses,
que hi ha un pati, que a final de trimestre sempre es donen les notes, que
el pati només dura mitja hora, que és molt important llegir una estona
cada dia... Què en volem saber? Per què no pot ser un nin o una nina qui
dirigeixi la classe? Per què el pati no pot durar una hora i mitja cada dia?
Per què la mestra no pot fer la classe cantant? Per què no podem fer un
viatge d’estudis cada any?...
Intèrprets: Eva Agueda, Paula Amer, Marta Bonilla, Joan Esteve, Claudia
Figuerola, Martí Figuerola, Núria Forns, Adriana Gomila, Hannah Herman,
Sergi Jiménez, Pau Lomas, Irene Muntaner, Caterina Mut, Aina Ortas, Gori
Sintes, Lucas Uceda, Maria Vaquer, Héctor Castilla, Irene, Maria, Neshla

Responsables: Noemí Sobrino Guerrero i Catalina Nadal Ato (llums i so)
Llengua: català
Recomanada per a: 4 i 5 anys i primer cicle
Targeta de presentació: A l’escola de teatre dels més petits del Liceu
des del principi treballam activitats lúdiques i motivadores per introduïr
l’infant dins el món escènic. A partir de joc exploram l’expressivitat corporal, la gestualitat, la projecció de la veu i la correcta dicció. Aprendre a
treballar en grup i compartir sentiments i emocions és una part fonamental d’aquesta experiència. Enguany hem escollit aquesta obra d’Ana Mari
Gago perquè pensam que és molt adient per a l’edat i per al grup que
enguany s’ha format. Esperam que ho passeu tan bé com nosaltres.

Dimarts 14 de maig a les 20 h i dimecres, 15 de maig a les 10,30 i 11,30 h
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Escola Mata de Jonc

Escola Municipal de Teatre de Palma

Sinopsi: Un inspector de la policia de Scottland Yard comença les seves
vacances estiuenques convençut que seran fantàstiques. Per aconseguir-ho ha de mantenir en secret el seu destí. Aquesta vegada els seus
companys no el podran involucrar en les seves investigacions.

Targeta de presentació: Jonc de Teatre inicià la seva tasca el curs
2004/05 amb un grup d’alumnes carregats d’energia i il·lusions i que,
no dubtaren a dedicar part del seu temps lliure a aquesta activitat extraescolar.

Intèrprets: Blanca Pieras, Júlia Balaguer, Núria Julià, Bel Mir, Pau Roig,
Mar Esteban, Maria Vadell, Alícia Banyuls, Alícia Torres, Cèlia Monjón

Actualment hi ha dos grups que treballen independentment llevat d’algunes col·laboracions entre ells que enriqueixen els resultats. Aquesta representació és fruit del treball dels alumnes de sisè de primària i
ESO els quals han participat en tot el procés creatiu: elecció del tema,
elaboració del text, desenvolupament dels personatges, selecció del
vestuari, etc.

Responsable: Magdalena Cabot
Llengua: text de creació col·lectiva en català
Recomanada per a: 3r cicle de primària i ESO

La màquina
contacontes

Mai més

un Bed & Breakfast
Sinopsi: Tres germans han construït una màquina extraordinària i molt
peculiar, capaç de reproduir contes. I us demanareu... : Per què han creat
aquesta màquina contacontes? Doncs, molt fàcil. Perquè a més a més que
els encanten els contes, sempre que estan trists o avorrits... o abans d’anar
a dormir... o quan els seus pares no hi són... posen la màquina contacontes en marxa i els soluciona tots els problemes. Però el més important de
tot, és que els contes també ens ensenyen moltes coses. Ens ensenyen
valors com la bondat, la solidaritat, l’agraïment, l’optimisme, la valentia...
Intèrprets: Arnau Aguiló, Martí Clapés, Joan Marc García, Marcos Garrido, Patricia Garrido, Neus Gil, Valentí Jili, Malena Haro, Mar Llambas,
Noemí Martínez, Julia Martínez, Pau Mas, Pau Forniés, Mariano Pastor,
Mªdel Mar Pérez, Lucas Pons, Lautaro Serrón, Luís Tejada, Irene Vich,
Claudia Pascual
22 Teatre Mar i Terra: carrer de Sant Magí, 91 (Santa Catalina)

Dimecres 15 de maig a les 20 h i dijous 16 de maig a les 11 h

Dijous 16 de maig a les 20 h

Responsable: Francina Garau Cabanellas
Llengua: català
Recomanada per a: per a tots els públics
Targeta de presentació: El grup d’infantil de l’Escola Municipal de Teatre,
comprès per 20 nins i nines d’entre vuit i deu anys, ens reunim tots els
dissabtes dematí durant dues hores: jugam, imaginam, cream, ens divertim, aprenen, construïm pas a pas un muntatge de final de curs. Alhora
que agafam estimació pel teatre! Els recursos econòmics del grup i el poc
temps que tenim per fer feina ens limita a l’hora de fer una escenografia,
per això prescindim d’ella. Però les ganes que hi posam i la il·lusió que
tenim és suficient per crear un muntatge màgic. Tots vivim el teatre com
una passió creadora a l’escenari i educadora d’emocions.

Teatre Mar i Terra: carrer de Sant Magí, 91 (Santa Catalina)

23

Col·legi Pius XII

Col·legi Pius XII

Sinopsi: Tot està preparat per a l’estrena d’un gran circ que recorrerà
tot el món. Però alguna cosa passa perquè tot comença a sortir malament, ja que els actors i les actrius del circ es transformen en personatges famosos i no fan res del que estava assajat. Perquè en principi,
na Belén Esteban no havia de ser la llançadora de ganivets ni en James
Bond un dels nostres ballarins ni, molt menys, na Carmen Sevilla la nostra hipnotitzadora. Com acabarà el nostre circ?
Intèrprets: Alejandro Velasco, Cristina Crespí, Helena Portalo, Maria
Fernández, Marina Vaquer, Judit López, Clàudia García-Ontoria, Yue
García-Ontoria, Marina Garau, Laia Torrens, Irene Coll, Antònia Maria
Alomar, Clara Llinàs, Mercè Company, Cati Nicolau, Carme Pastor

Responsable: Joan Forteza Coll
Llengua: català
Recomanada per a: primària
Targeta de presentació: Des de fa molts anys, l’activitat de teatre forma part del centre. Aquest any, el grup de primària està format per nins
i nines que fa anys que fan l’activitat amb algunes noves incorporacions, que han estat molt ben rebudes, formant així un grup amb moltes
ganes de fer feina i portar endavant l’obra que estam preparant.

La Bella

El circ
24
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famós

Divendres 17 de maig a les 20 h i dilluns 20 de maig a les 11 h

lletjor

Sinopsi: El físic marca la nostra existència actual. Els tòpics i prototips
de bellesa o lletjor poden ser font d’humor, tendresa, llàstima o ràbia,
sobretot quan pensam que pertanyen “als altres”. Us mostram un retrat
(i mai millor dit) de l’exterior del cos humà; a l’interior hi haurà les conclusions que en tragueu en acabar l’espectacle.
Intèrprets: Maria Portalo, Lydia Martínez, Irene Salom, Oskar Pérez, Maria Antònia Duran, Maria Garcias, Maria Serra, Aroa Taberner
Responsable: Pere J. Mascaró

Llengua: català
Recomanada per a: ESO i batxillerat
Targeta de presentació: Pius XII viu el teatre. Damunt l’escenari hi ha
quelcom més que els alumnes que hi actuen: hi ha tots els que abans hi
pujaren, els que ho faran més endavant, la comunitat educativa que hi
creu i ho fomenta, l’esforç de l’APIMA i l’orgull de saber que tots plegats
formam una família que creix fent créixer el teatre educatiu.

Dilluns 20 de maig a les 20 h i dimarts 21 de maig a les 11 h
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Col·legi Arcàngel Sant Rafel

IES S’Arenal

Sinopsi: Tot el temps ens renyen, ens obliguen a fer el que ells volen,
no ens deixen jugar ni passar-nos-ho bé... Estam cansats dels adults! Per
què ens fan sempre la vida impossible? I no ens deixen fer mai res? Com
ens agradaria despertar-nos i trobar que no hi ha adults. Sí, un món amb
només nins. Seria genial... però és impossible. I si no fos impossible?
Intèrprets: Bel Amer, Sergi Bezares, Adriana Caudet, Gianluca Cerchiai,
Ismo Larios, Álvaro Magaz, Salvador Mariscal, Carmen Martínez, Pau
Rigo, Lluc Cladera, Eva Coll, Alejandro Coromina, Blanca Guasp, Xavier
Mas, Vicenç Montesinos, Catalina Pérez, Maria Sardi, Ana Dàcil Torrens,
Andrea Torres

Llengua: català
Recomanada per a: primària
Targeta de presentació: Aquest grup està integrat per nins i nines de
3r i 4t de Primària, molts dels quals han començat l’activitat aquest any.
El teatre és joc. I com que es tracta d’un grup nombrós amb molta energia i moltes ganes de jugar, és perfecte per a ells. I l’obra els va com
anell al dit, ja que moltes vegades ells també volen fer el que els doni la
gana sense adults que els ordenin.

Només nins,
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per favor!
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Botellón

Responsable: Joan Forteza Coll

Dilluns 20 de maig a les 20 h i dimarts 21 de maig a les 11 h

Sinopsi: Juan, el protagonista d’aquesta història, se’n va de “botellón”
amb els amics i deixa penjada la seva parella Rocío. Joventut, alcohol,
festa, cotxe, amistat... són els ingredients d’aquesta obra d’Oliver Romero
que pretén posar de manifest com és de perillós mesclar alcohol i cotxe.

Responsables: Jorge Gómez i Beatriz Jaime

Intèrprets: Jesse Heitinga, Judith Martínez, Elena Velcev, Guillermo
Guasp, Noelia Sánchez, Juanfran Mojer, Luna Arnal, Gerard Franco, Eleonora Dimitrova, Xisco Cerón, Fran Revuelta, Irene Armenteros, Maria
Cardell, Ángela Fernández, Ángela Guijarro, Laura Muñoz, Irene Vilardell, Ying Yang, Tfarah Ehmetu, Valeria Amengual

Recomanada per a: ESO i batxillerat

Il·luminació, so i vídeo: Juan Ramón Sánchez
Llengua: castellà
Targeta de presentació: Onze grups de Taller de Teatre a l’IES S’Arenal: tres a 1r d’ESO, quatre a 2n i quatre a 3r. Dos-cents alumnes sobre
l’escenari i cinc professors, demostren que l’optativa de Taller de Teatre
gaudeix de molt bona salut al nostre institut.

Dilluns 20 de maig a les 20 h i dimarts 21 de maig a les 11 h
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Es Liceu

Col·legi Arcàngel Sant Rafel

Sinopsi: T’agradaria viatjar a través del temps? Doncs a Mallorca hi ha
un grup de científics que han fabricat una màquina que és capaç de
traslladar-te a qualsevol època de la història de la Humanitat. Estau preparats? Eureka!!!
Intèrprets: Daniel Agolli, Raquel Agueda, Olaya Alvaro, Oscar Alvaro,
Paula Balaguer, Joan Barcelona, Meritxell Comas, Anahí Fernández, Eva
Maria Fernández, Maria Granero, Merche Herrero, Carolina Hoyas, Diego Isern, Toni Jiménez, Irene Jiménez, Marina Lomas, Paula Marquès,
Telma Martínez, Paula Martorell, Laura Matas, Alba Mei Meca, Xisco
Meca, Julián Mir, Marcos Mulet, Nereida Peña, Pau Picó, Toni Piñera,
Natasha Quesada, Aina Reverter, Marina Robles, Biel Sastre i Patrícia
Vaquero

Responsables: Margalida Cortés i Trinitat Ramis
Llums i so: Catalina Nadal
Llengua: català
Recomanada per a: segon i tercer cicle de primària
Targeta de presentació: Aquest curs presentam una obra de creació col·
lectiva on trobarem diferents ritmes de treball. A partir d’aquí ens plantejam la idea d’introduir dins l’aula de teatre una part important d’expressió corporal que es mostra en petites coreografies que acompanyen
cada una de les escenes. La combinació d’elements interpretatius, rítmics
i dansats aporta major expressivitat al fet teatral. Esperam que gaudiu de
l’obra tant com nosaltres preparant-la. Què comenci la funció!!!

Sinopsi: Un grup de nou senyores majors es reuneix a una casa.
Una d’elles sembla saber què hi
fan, allà. Però totes les altres han
estat atretes fins allà per alguna
força que desconeixen i no en
tenen ni idea. Potser necessiten
un “click” al seu cervell per poder
recordar-ho tot i saber per què
estan de dol.
Intèrprets: Núria Bisquerra, Maria Fernández, Sandra Garcia,
Clàudia Lozano, Maria Nigorra,
Llúcia Sala, Aina Suñer, Teresa
Valdevieso, Eva Vanrell

Dol

Responsable: Joan Forteza Coll
Llengua: català
Recomanada per a: ESO
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Eureka!
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Dimarts 21 de maig a les 20 h i dimecres 22 de maig a les 11 h

Targeta de presentació: Aquest
és el novè any que es realitza
l’activitat de teatre, i cada any
som més grups que la duim a
terme. En aquest cas en concret,
la majoria d’alumnes del grup de
4t d’ESO porten des dels primers
anys de primària fent teatre. Però
és el darrer curs a l’escola i, conseqüentment, el darrer any que fan
teatre aquí. És per això que hem
volgut elegir aquesta obra com
una forma bella de recordar tot
el que hem fet i poder acomiadar-nos damunt l’escenari.

Dimarts 21 de maig a les 20 h i dimecres 22 de maig a les 11 h
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Col·legi Santa Mònica

Col·legi Arcàngel Sant Rafel

Sinopsi: Tots coneixem la història de Peter Pan, aquell nin que no volia
créixer. Encara que tots desitjàvem tornar grans també tots duim a dins
aquell infant que vàrem ser. Si l’enyorau veureu que la distància que us
separa d’ell no és tan llarga.
Intèrprets: Ítria Mascaró, Paula Tur, Xavier Ruiz, Antonio Rubio, Joan
Obrador, Andrea Martínez, Amalia Amengual, Ruth Moreno, Xim García
Responsable: Pere J. Mascaró

Llengua: català
Recomanada per a: ESO
Targeta de presentació: Des del 1994 Santa Mònica continua amb la
seva tasca pedagògica: l’alumnat que fa teatre només mostra el resultat
dels valors que al llarg del procés creatiu ha experimentat. Darrere del
que es veu a l’escenari hi ha el respecte, la creativitat, el compromís, el
divertiment, en definitiva, l’essència d’uns joves que treballen de forma
sana i que des d’aquí volem reivindicar.

Manicomi teatral

Nou

nats
Sinopsi: Moltes vegades els grups de teatre tenen problemes per a
poder quedar i assajar tots junts. Això és el que li passa al nostre grup.
Tenen massa feines, ocupacions i preocupacions per tenir temps per
quedar. És per això que decideixen rompre amb tot durant un temps
i ficar-se a un manicomi, simulant ser malalts i així poder assajar tot
el temps que vulguin. El problema és que la vida del manicomi i les
persones que hi conviuen els ho complicarà tot i els farà canviar la seva
forma de veure la vida.
Intèrprets: Aina Casañas, Lucia Fernández, Marta Fernández, Coloma
Garau, Julià Mercadal, Aina Miranda, Ana Mulet, Margalida Nigorra, Mª
del Mar Riera, Caterina Sala, Marta Vanrell
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Dimecres 22 de maig a les 11 h

Responsable: Joan Forteza Coll
Llengua: català
Recomanada per a: ESO
Targeta de presentació:. El grup de 1r d’ESO del col·legi fa molts anys
que treballa junt. El que mai no havien fet era crear una obra des de
zero com han fet aquest any. Així, entre tots han elegit la temàtica de
l’obra i han creat, cada un, el seu propi personatge. I per si li faltava
algun ingredient a l’obra, durant molts moments s’atreveixen a cantar
i ballar.

Dimecres 22 de maig a les 20 h i dijous 23 de maig a les 11 h
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Col·legi Pius XII

Col·legi Arcàngel Sant Rafel

Sinopsi: Aquest muntatge és un homenatge a la trajectòria d’una companyia de tres actors (Tricicle) que han creat les seves històries emprant
primer el teatre gestual i després el textual. Els integrants del grup han
aconseguit aprendre dels mestres fent-se seves les escenes que ara us
oferiran. Gaudiu-ne.
Intèrprets: Clara Jiménez, Miquel Ferrà, Aina Palou, Mª Margalida Company, Maria Reinoso, Lluís Sánchez, Tonina Oliver, Àgueda Colom, Sara
Oliver, Aurora Alberto

Responsable: Pere J. Mascaró
Llengua: català
Recomanada per a: primària i ESO
Targeta de presentació: Pius XII viu el teatre. Damunt l’escenari hi ha
quelcom més que els alumnes que hi actuen: hi ha tots els que abans hi
pujaren, els que ho faran més andavant, la comunitat educativa que hi
creu i ho fomenta, l’esforç de l’APIMA i l’orgull de saber que tots plegats
formam una família que creix fent créixer el teatre educatiu.

Megacicle
Sinopsi: A molts de nins els encanta estar tot el dia enxufats a la televisió, sense fer cas de res més i mirant programes que moltes vegades no
són per a la seva edat. El que no els encantarà tant serà que la seva vida
es convertirà en una gran televisió i els seus pares els despertaran com
comentaristes de futbol o els faran anuncis per explicar-los què hi ha
per berenar, i la seva escola es convertirà en un gran plató on es rodarà
Pasapalabra, Mujeres y Hombres o La Voz.
Intèrprets: Olivia Amengual, Mateu Coll, Jaume Cortés, Sofia Lozano,
Lidia Moreno, Mª de Lluc Rigo, Sofia Ruiz, Victoria Bárcenas, Joana Mª
Bea, Sergi Guasch, Ana Jiménez, Marc Mas, Bernat Mir, Alba Riera, Catalina Suñer
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Dimecres 22 de maig a les 20 h i dijous 23 de maig a les 11 h

TVida

Responsable: Joan Forteza Coll
Llengua: català

Recomanada per a: primària
Targeta de presentació: Aquest grup de nins i nines de 5è i 6è de primària han realitzat un gran treball amb l’obra, ja que aquesta s’ha creat
entre tots a partir d’improvisacions i idees de tots. I al final ha sortit una
obra molt divertida i dinàmica que segur que ens farà passar una bona
estona.

Dijous 23 de maig a les 20 h i divendres 24 de maig a les 11 h
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Escola Municipal de Teatre de Palma

Hi havia

una vegada...

Escola Municipal de Teatre de Palma

L’ordre fabulós
de les coses

Sinopsi: Tots coneixem el conte de la Bella dorment, d’Alícia al país de les meravelles, de Peter Pan
o de Rínxols d’or... però què passaria si traslladàssim les històries i els personatges d’aquests contes
al món actual? Sobreviurien?
Intèrprets: Ana Ramos, Sara Borras, Anabel Palmer, Laura Garcia, Marta Romaguera, Isabel Franco,
Paula Arenas, Núria Khouader, Marta López, Laura
Garcia, Mar Cotaina, Rozina Bertrán, Aina Cañellas,
Marta Delgado, Aida Pericás, Javier Tejada, Hans
Pérez, Marc Bonnin, Narcís Espinosa, Nico La Franca
Responsable: Maria Bauçà
Llengua: català
Recomanada per a: tots els públics
Targeta de presentació: Hi havia una vegada...
és el resultat d’un treball de creació realitzat pels
alumnes de l’Escola Municipal de Teatre de Palma.
A partir de l’anàlisi de la realitat actual i de la revisió
dels contes clàssics els alumnes han reinventat les
històries i els personatges d’aquestes contes per tal
d’acostar-los i fer-los viure en un món i una societat
en crisi.

Sinopsi: Estan tan de moda els monstres, els vampirs, els bruixots,
els zombies, els éssers sobrenaturals... Que nosaltres volíem dir-ne alguna cosa també! Això ens ha servit per crear els nostres propis “éssers
fabulosos”, jugar-hi, mirar la por de prop i descobrir com convertir els
impossibles en possibles. No hem d’oblidar que tots podem ser impressionats per la por… Qui no ha sentit a parlar, darrerament, del temible
monstre ressuscitat de les tenebres més fosques del nostre temps: la Crisi! Nosaltres ja hem trobat la solución per vèncer-la… Ho voleu veure?
Intèrprets: Iván Álvarez, Lucía Álvarez, Diego Cafferata, Isabel De la
Calle, Borja Delgado, Yasmin Fiol, Laura Jiménez, Selene Lozada, Laura Medina, Marc Moran, Paco Peralta, Christian Pérez, Sofia Petrissans,
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Divendres 24 de maig a les 20 h

Dilluns 27 de maig a les 20 h

Uxía Redlich, Marta Seguí, Emma Serentill, Roberto Ramírez, Miquel València, Marta M. Vázquez, Paula Vich
Responsable: Maria Rosselló
Llengua: català
Recomanada per a: tercer cicle de primària i 1r d’ESO
Targeta de presentació: Som un grup on la majoria ja havíem fet teatre
a l’Escola Municipal de Teatre de Palma, l’any passat. Però enguany hem
format equip nou, i per tant hem après una altra manera d’entendre’ns,
de jugar i de crear. Els nostres interessos varen coincidir quan decidírem
el tema de l’obra que faríem i, engrescats, hem tret el millor de nosaltres.

Teatre Catalina Valls: passeig de Mallorca, 9
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Escola Mata de Jonc
Sinopsi: Un grup d’alumnes acompanyats per la seva mestra fan una
visita al museu de la ciutat. De bon començament no tots es mostren
interessats. Potser aquesta sortida escolar els farà canviar la seva opinió sobre l’art.
Intèrprets: Clara Canals, Lluís Gayà, Júlia Martínez, Neus Tomàs, Irene
Badia, Claudia Bonet, Ma del Mar Genovard, Aina Marrugat, Clara Mas,
Constança Monjón, Arnau Vadell, Ariadna Vicente, Aïda Herráez, Martí
Jiménez, Neus Morales, Elena Pardo, Ariadna Valera, Bàrbara Bisquerra,
Selena Bongiovanni, Joan Canals, Carla Cerdà, Mariona Fuster, Miquel
García, Albert Gestoso, Igor Gomila, Yllarini Guarda, Aina Yrla

Col·legi Jesús Maria
Responsable: Magdalena Cabot
Llengua: text de creació col·lectiva en català
Recomanada per a: primària
Targeta de presentació: Jonc de Teatre inicià la seva tasca el curs
2004/05 amb un grup d’alumnes carregats d’energia i il·lusions i que,
no dubtaren a dedicar part del seu temps lliure a aquesta activitat extraescolar. Actualment hi ha dos grups que treballen independentment
llevat d’algunes col·laboracions entre ells que enriqueixen els resultats.
Aquesta representació és fruit del treball dels alumnes de primària que
s’entusiasmen pensant en el moment de sortir a l’escenari.

Històries
per no

del terrat

Visita

al museu
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baixar mai

Sinopsi: Un grup de veïnes, es passen part del seu temps en el terrat.
Allà descobrirem a través de converses carregades d’humor les diferents
personalitats i maneres de veure la vida de totes elles.

Intèrprets: Lara Sastre, Carla Florit, Dulce Florit, Alba González, Sonia
López, Lucía Esquer, Teresa Peral i Bel Mut
Responsable: Victoria Escalas

Dilluns 27 de maig a les 20 h i dimarts 28 de maig a les 11 h

Llengua: català

Recomanada per a: 3r primària a 2n ESO
Targeta de presentació: Ja fa anys que va néixer aquest grup de teatre
a l’escola i des de llavors cada any ens regalen amb la seva simpatia i
professionalitat la interpretació d’una obra. Il·lusió, fantasia i responsabilitat són la nostra cohesió.

Dilluns 27 de maig a les 20 h i dimarts 28 de maig a les 11 h
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CEIP Es Pont

IES Madina Mayurqa

Sinopsi: És una història formada pels personatges més famosos dels
nostres contes, on cada un d’ells interpreta un paper totalment diferent
al que estam acostumats. Hi trobarem una Caputxeta a la qual desconeixem disposta a casar-se i molts d’altres embolics.
Intèrprets: Bartomeu Sintes, Tomeu Mulet, Lluna Jordà, Clara Jordà,
Núria Jiménez, Bernat Vinaixa, Sergi Garcia, Miquel Martínez, Elena Rios
Responsable: Alfredo Servera, Magdalena Isern

T ’he enxampat

Llengua: català
Recomanada per a: tots els públics
Targeta de presentació: Al CEIP Es Pont tenim un grup de teatre molt
dinàmic, canviant i heterogeni, que amb el suport de l’Associació de
Mares i Pares (AMIPA) segueix endavant any rere any com a activitat
extracurricular. Tots els integrants d’aquest grup gaudim molt de les
estones teatrals que passam junts i gràcies a la Mostra de Teatre Escolar
la il·lusió per actuar es fa encara més gran.

Caputxeta!

La comèdia

de l’olla

Sinopsi: Euclió, un vell avar, té una fixació: guardar per sobre de tot la
seva olla de monedes d’or. Desconfia de tothom fins i tot del seu veí,
Megador, que li pretén la filla. Al final, però, i gràcies al nebot de Megador, de nom Licònides i enamoradíssim de la filla d’Euclió, veurem com
l’olla passarà a mans d’aquest nou matrimoni, després que, misteriosament li hagi estat robada a Euclió . Tot i els seus esforços de vigilància.
Intèrprets: Sandra Rodríguez, Xisca Melià, Sara Cirac, Antònia Roca, Jenifer Oliver, Paula Llabrés, Maria Frontera
Responsable: Carles Pujols
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Dimarts 28 de maig a les 20 h i dimecres 29 de maig a les 10 h i a les 11,30 h

Llengua: català

Recomanada per a: totes les edats
Targeta de presentació: El grup extraescolar de l’IES Madina Mayurqa,
continua amb la seva dèria de portar els clàssics del teatre universal a
l’escenari, adaptant-los a la seva realitat. Enguany la fita és Plaute, un
comediògraf llatí i gran renovador de l’escena. Admirat per autors tan
singulars com Shakespeare, Goldoni... i a qui consideram pare de l’actual comèdia.

Dimecres 29 de maig a les 20 h i dijous 30 de maig a les 11 h
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Col·legi Santa Maria

IES Joan Maria Thomàs

Sinopsi: Tot transcorre en una floristeria d’un suburbi d’una ciutat. En
una dècada no molt llunyana a la nostra, la raça humana es va afrontar
amb una mortal amenaça a la seva existència. Aquest aterridor enemic
va aparèixer com la majoria dels enemics solen aparèixer, com una cosa
innocent i dolça, presentant-se en el lloc menys probable que ens poguéssim imaginar.
Intèrprets: Saskia Ballesteros, Martina Berbel, Aina Bofill, Natalia César,
Azul Corail, Elena del Junco, Shivone Domínguez, Sara Ferrer, Aina Mc Farland, Anna Melkumov, Pablo Peake, Aina Pérez, Marisa Rullán, Jordi Sampol, Nagore Galdós, Ainoa Serralles, Carolina Sureda, Cristobal Bruckner

Responsables: Mònica Fiol, Jaume Sastre,
Isabel Seguí i Toni Trobat (fotos)
Llengua: català
Recomanada per a: infants de primària i tots els públics
Targeta de presentació: Ja és el segon pic que fan una obra de teatre.
Aquest any ha començat amb molta il·lusió ja que han creat l’obra i els
personatges ells mateixos. Tot això ho han duit a terme amb l’ajuda de
vídeos del musical original.

La botiga

Hospital
Pasión

dels horrors

Sinopsi: En Hospital Pasión deu personatges que neixen en una mateixa família, arrosseguen karmes de vides passades; la incapacitat de
realització i plenitud, marcarà les seves personalitats i relacions.
Intèrprets: Alberto García-Velasco, Vicky Hernández, Alazne S. Gorostiola, Marc Bonnin, Violeta Ferrer, Juan Miguel Hernández, José García
Reina, Conxa Mbaoyé, Alba Casares, Sonia Palomares
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Dimecres 29 de maig a les 20 h i dijous 30 de maig a les 11 h

Responsable: Purificación Reja Balboa
Llengua: castellà
Recomanada per a: 2n cicle i batxillerat
Targeta de presentació: La motivació i la il·lusió per arribar a un fi.

Dijous 30 de maig a les 20 h i divendres 31 de maig a les 11 h

Teatre Mar i Terra: carrer de Sant Magí, 91 (Santa Catalina) 41

Gaspar Hauser

Col·legi Santa Magdalena Sofia

Sinopsi: Paraules, mirades còmplices, algunes olors, matisos, històries
i records que s’entrecreuen a la nostra memòria col·lectiva, a la nostra
memòria personal. El record de les experiències viscudes, el record de
les experiències somiades, ens ajuden a demostrar que totes les persones som diferents i gaudim i volem viure feliços amb la diferència
present a les nostres vides.

Intèrprets: ElbioNeri, Enric Seguí, Sebastià Torrens, Irene Sánchez, Verito Gatica, Miguel Martín, Dani Horrach, Miquel Sanchís, Soraya Tomé,
Briyant Gonzalez, Nacho Mayans, Bastián Seguí, Maria Juan, Mar Oliver,
Adrián Sanchez, Dani Hernando, Dante Amin, Juan Peris, José Romero,
Miona Cavaller

Engany presentam uns “Cuadros Musicales” creats expressament a
partir dels records de tot l’equip de professionals i de l’alumnat del
Centre Gaspar Hauser, i basats en les nostres vivències i experiències
compartides. Mary Poppins, Sombreros de Copa, Michael Jackson, Inquilino del Hielo, entre d’altres, ens faran recordar, somiar i expressar
allò que més ens agrada: l’alegria de compartir el nostre treball amb
tots vosaltres.

Llengua: castellà

Responsable: Carmen Gallardo. Rebeca Gómez
Recomanada per a: educació infantil, primària i especial
Targeta de presentació: Feim teatre perquè volem crear vincles entre
els grups i fomentar el treball en equip, la solidaritat. I també volem que
els nostres alumnes desenvolupin la creativitat i el sentit de l’humor,
així com que puguin descobrir la màgia del món del teatre.

Darrere

Cuadros
Musicales

el

teló

Sinopsi: És una obra que conta diverses situacions que ocorren a un
teatre amb una estranya maleta com a fil conductor.

Llengua: català

Intèrprets: Noelia Calzado, Paula Esteva, Andrés Martínez, Pilar Rotger,
Lidia Hermida, Neus Lozano, Toni Ramis, Aarón Ferrera, Esther Pozas,
Alba Padilla, Aina Sastre, Mariona Die Leal, Caterina Pons, Sabrina Dias,
Noa Ortega, María Martín, María Esteve, Alba Calvo, Andreu López, Ramón Izcue, Ángel Espinar, Rocío Moreno, Andrea Vives, Miquel Piñol,
Iker Ferrera, Maria López

Targeta de presentació: Aquest muntatge teatral s’origina en l’activitat extraescolar de Teatre que s’ofereix a la nostra escola. Degut al poc
temps i al tarannà engrescador dels muntatges teatrals, dedicam pràcticament des de principi de curs tot el temps de Teatre a treballar (les
tècniques de declamació, expressió corporal, etc.) sobre un muntatge.
Per Nadal en feim un de curtet per al Festival que muntam a l’escola; i
a partir de gener preparam el muntatge de fi de curs que presentam
també a la Mostra de Teatre Escolar.

Responsables: Cati Real, Marga Vaquer, Marga Giménez i Teresa Sureda
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Divendres 31 de maig a les 20 h i dilluns 3 de juny a les 11 h

Recomanada per a: alumnes de 2n i 3r cicle

DIlluns 3 de juny a les 20 h i dimarts 4 de juny a les 11 h

Teatre Catalina Valls: passeig de Mallorca, 9
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Escola Municipal de Teatre de Palma
Sinopsi: Personatges oblidats dins el magatzem d’un teatre tornen a
actuar, a sentir la calor dels llums i del públic gràcies a una jove
escriptora. Lucía León
Intèrprets: Elena Abraham, Cristina Alonso, Andrea Antelo, Marc Barea, Catia Dragonirova, Lourdes González, Lucía León, Elena Lindholm,
María López, Lorea Martínez, Mariona Ginebra, Noemí Ramírez, Àngel
Segura, Paula Sevilla, Laia Vadell, Aina Vidal, Jennifer Pérez
Responsable: Magdalena Tomàs

Col·legi Manjón

Llengua: català
Recomanada per a: totes les edats
Targeta de presentació: El grup de joves de l’ Escola Municipal de Teatre de Palma treballa durant tot el curs escolar dos dies a la setmana.
Des del primer dia vérem que tots compartíem la motivació. Som un
grup divers però amb una cosa en comú: el teatre. Entusiastes i amb
moltes ganes d’aprendre. El resultat, aquí el teniu! Una obra que hem
creat entre tots i que ens ha deixat sobretot moments de reflexió, de
feina i de rialles!

Les aventures

i desventures

Els
oblidats

d’un

Sinopsi: Presentam diferents situacions quotidianes properes a la nostra realitat social. Voldríem assemblar-nos a un mirall, encara que molt
deformat, per reflectir alguns dels absurds i de les incongruències del
món que ens rodeja sempre vist des del punt de vista dels nins... No
espereu veure contes de fades ni prínceps blaus... i les granotes estan
en perill d’extinció!!!
Intèrprets: Judit Rey, Raquel Orfila, Moises Rigo, Juan Ramon, Cristian
Vázquez, Vladimir Sheremetyev, Marta Pascual, Ivan Marroig, Isaac Valderrama, Justin Villafuerte, Jonathan Villafuerte, Inés Sanchez, Sandra
Arribas, Judti Granados, Elisabeth Tommy Olasupo
Responsables: Elvira Adrover, Alex Sanchez
Llengua: castellà i català
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Dimarts 4 de juny a les 20 h

Recomanada per a: primària

pet perdut

Targeta de presentació: Aquest és el nostre segon any embarcats en
l’aventura de la creació teatral i per això pensam que hem d’ésser una
mica més ambiciosos i exigents amb el nostre treball. La nostra intenció es passar-ho bé i fer-vos-ho passar molt bé. Vos volem contar algunes històries que vos duguin a realitats diferents amb la clara intenció de reflectir algunes situacions, utilitzant l’humor, la sàtira, la ironia
i sobretot la imaginació com eines essencials de crítica social. Si véns
a veure’ns esperam poder-te sorprendre amb tot tipus de situacions.
Hi posam una mica de tot: improvisació, absurd, surrealisme, comèdia,
realitat, drama, tragicomèdia, incongruències, caos, i sobretot molt bones intencions...

Dijous 6 de juny a les 20 h i divendres 7 de juny a les 11 h

Teatre Catalina Valls: passeig de Mallorca, 9
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Col·legi Jesús Maria
Sinopsi: Coneixes els teus dons? Una nina comença a escriure un conte
ple de fantasia, humor i ensenyances. La princesa d’aquest conte té un
somni i hi descobreix que conèixer els seus dons l’ajudarà a ser una
persona de profit.
Intèrprets: Nayara Dot, Marga Estelrich, Elena Ferrer, Marina Balle, Lucía Canet, Paula Ballester, Silvia Ballester, Carmen Hidalgo, Silvia Gomila, Mireia Mincho, Lucia Moreno i Aida Amelburu

Col·legi Santa Maria
Llengua: català
Recomanada per a: primària
Targeta de presentació: Ja fa anys que va néixer aquest grup de teatre a l’escola, tot i que hi ha noves incorporacions, i des de llavors cada
any ens regalen amb la seva simpatia i professionalitat la interpretació
d’una obra. Il·lusió, fantasia i responsabilitat són la nostra cohesió.

Com una nina
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Lo més
esperat!

Responsable: Victoria Escalas

escrivia
un conte

Dimarts 11 de juny a les 20 h i dimecres 12 de juny a les 11 h

Sinopsi: Uns alumnes de 6è de primària preparen el viatge de final de
curs. Durant la preparació d’aquest ocorren tot tipus de discussions.
Intèrprets: Andreu Arbona, Miquel Bordoy, Ana Brunot, Judit Climent,
Laia Fernández, Paula Homar, Yolanda Jaume, Nerea López, Marina
Llompart, Sliman Mohamed, Aina Munar, Maria Pons, Silvia Ruemeser,
Gabriela Sagristà, Marina Sánchez
Responsable: Mònica Fiol, Jaume Sastre, Isabel Seguí i Toni Trobat (fotos)

Dijous 13 de juny a les 11 h i a les 20 h

Llengua: català
Recomanada per a: infants de primària i tots els públics
Targeta de presentació: Enguany tenen l’opotunitat d’actuar en un teatre, per primera vegada, i estan molt il·lusionats per poder fer-ho. És
tracta d’una obra on jugam molt amb la improvisació, la coreografia i
el tracte amb el públic.

Teatre Mar i Terra: carrer de Sant Magí, 91 (Santa Catalina)

47

UNA DE PIR A T ES , Piny ol V ermell
El grup de teatre escolar Pinyol Vermell desenvolupa
l’activitat de teatre des de fa molts de cursos en horari lectiu, com una activitat més del Centre. Així s'aconsegueix
una generalització dels aprenentatges i la integració social dels nostres alumnes.
Durant molts de cursos hem participat cada any a la
Mostra de Teatre Escolar de Palma, i ens sap molt de greu
no poder ser enguany amb tots vosaltres, ja que les sensacions i emocions que s'hi viuen són irrepetibles.
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Les capacitats i esforç dels nostres alumnes fan que
tots, mestres, familiars i amics estimem el Teatre.
Per això i continuant amb aquesta tasca us volem
convidar a la representació de l’obra “Una de pirates”,
en una nova edició del Teatre Solidari al Trui Teatre el
divendres 7 de juny a les 20 h, per poder compartir una
vegada més tots plegats uns autèntics moments d'encís
i sentiment.

Vos hi esperam!

Premis Buero de Teatre, edició 201

Teatre Solidari

Premis Buero de Teatre, edició 2012

El grup de teatre de batxillerat del Col·legi Santa
Mònica va ser el guanyador escolar al millor muntatge amb l’obra “Teatre i Prou” a la passada edició
dels Premis Buero de Teatre, a Balears, i aconseguí
ser un dels tres finalistes entre més de 300 grups
participants de tota Espanya. Arribà a la final Nacional a Madrid on va representar la nostra comunitat
autònoma sobre l’escenari del Teatre Maria Guerrero.
Alba Flor, una de les alumnes d’aquest grup, aconseguí el premi a la millor actriu ex aequo.
A la final autonòmica es va fer entrega d’una menció,
per la seva labor didàctica i d’implicació, a Cristina
Clar del CEE Pinyol Vermell (Aspace).

A tots ells, enhorabona!!!
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“

Interpretar requereix molt d’esforç.
Però en el moment en què
ho consideram un joc,
deixa de ser treball.
Una obra de teatre és joc.

Peter Brook
Director teatral

”

EL TEATRE ÉS...

joc

diversió
art

Reserves
Les sessions matinals són especials
per a grups escolars i s’han de reservar a la
Regidoria d’Educació (971 449 406, Biel Riera).
Les sessions de nit són obertes i gratuïtes.
Recolliu la invitació abans d’entrar:

Passeig de Mallorca, 9 · Palma

Plaça de Miquel Maura, 1
(la Calatrava) · Palma

Sant Magí, 91
(Santa Catalina) · Palma

