La caiguda de la
casa d’Usher

19 i 20 gener

Espai Escènic Bac de Roda

ASSOCIACIÓ CULTURAL
I SOCIAL BAC DE RODA

i altres activitats!

L’espectacle

programa
espectacles
genermarç’19
Casal de Barri
Bac de Roda-Poblenou

El juego del ciervo y
el antílope - 23 i 24 març

La investigadora Patricia Bocelli acompanyarà un grup d’investigadors de fenòmens
paranormals en un viatge al passat on seran testimonis de com l’Edgar viatja fins la
mansió de la seva amiga d’infantesa Fanny
Usher, alertat per una inquietant carta. Un
cop allotjat a la casa, l’Edgar començarà a
ser testimoni de fenòmens extraordinaris,
causats per una maledicció de la que és
víctima la família Usher des de temps immemorials.

Fitxa artística
Amb PeixosPeixeres Teatre
Gènere: Terrorrrr
Idioma: Català
Durada: 40 mins
Edat recom.: +8 anys

5€
Ds 19 gen, 20 / 20.50 / 21.40h
Dium. 20 gen, 18.30 / 19.30h

La revolta de les lletres
Dissabte 2 febrer, 17.30h

6€
L’espectacle
Esta obra cuenta la historia de una familia
de Texas formada por tres generaciones de
mujeres, una madre, la hija y la abuela, que
tendrán que enfrentarse a una tragedia y a
una serie de desgracias con la ayuda de una
mujer extraña que irrumpirá en sus vidas.

Fitxa artística
Amb Res a Veure (companyia
resident al Casal de Barri)
Gènere: Drama. Idioma: Cast.
Durada: 1h 50 mins

Dissabte 23 mar, 20h
Dium 24 mar, 18.30h

CASAL DE BARRI BAC DE RODA-POBLENOU
Camí Antic de València, 96-116 - 08005 Bcn - Tel. 93 303 24 47
info@cdbacderodap9.org - www.cdbacderodap9.org
>> NO ES PODRÀ ACCEDIR A LA SALA UN COP INICIADA L’ACTUACIÓ.

Districte de
Sant Martí

L’espectacle
Fa molts anys les lletres vivien en pau, dins
els llibres, sense diferències, ningú era més
que ningú. Però una nit, a la foscor i tranquil·litat d’una vella biblioteca, s’ha format un
gran enrenou: les lletres de Pal s’han fet fortes front la petita lletra lligada. Decideixen les
primeres anomenar-se Majúscules i a la lletra
lligada l’anomenen minúscula, creant així la
diferència entre elles i sotmetent la primera a
la segona. Però tots sabem que ambdues són
igual de vàlides i així ho demostrarà gràcies al
seu enginy una eixerida lletra “a” minúscula...

Fitxa artística
Amb Santi Rovira
Gènere: Contes i música
Idioma: Català
Durada: 50 mins
Edat recom.: +4 anys

3€ 6€

Nit de monòlegs: Solterona
fracassada i amigues
Dissabte 2 febrer, 20.30h

L’espectacle
Espectacle d’stand up comedy que comença
amb les actuacions de les monologuistes Ana
López, Irene Minovas, Marta Bosch i Maria de
Vil i finalitza amb la d’Alexia Luna, que presenta el seu monòleg d’humor “¿¡Solterona
fracasada!?

Fitxa artística
Gènere: Monòleg Cómic
Idioma: Cat i Cast
Durada: 70 mins (aprox.)

6€

El curiós cas d’assassinat
de Hasting Evans
16 i 17 febrer

L’espectacle

Fitxa artística

Des del dia que Hasting Evans va heretar la
fortuna de la difunta tia Àgata, la vida li ha
canviat a una velocitat infernal; La seva egoista família s’ha instal·lat a la mansió, ha
contractat a una assistenta molt peculiar i ha
confiat la gestió de les seves finances en un
gestor de passat fosc. Ja no està segur a casa
seva, i necessita les virtuts de l’inspector Bernat Porró i de l’ajuda del públic per a resoldre
el curiós cas d’assassinat de Hasting Evans.

Amb Vadaretro Teatre
Gènere: Comèdia
Idioma: Català
Durada: 90 mins

6€
Dissabte 16 feb, 20.30h
Dium. 17 feb, 18.30h

La bruixa del jazz

Dissabte 9 març, 17.30h

L’espectacle

Fitxa artística

L’Àvia Susan és tan vella com les primeres notes del jazz. La passió que sent per
aquesta música fa que els nens del barri
l’anomenin La bruixa del jazz, ella els deixa fer perquè és una dona vital, divertida i
generosa.
Per això ajudarà l’Ella a través d’un joc on la
música, les titelles i l’art de la transformació
seran els seus poders màgics.
Tot per ajudar la seva néta a superar les seves pors!

Amb En Clau de Clown
Gènere: Teatre i titelles
Idioma: Català
Durada: 55 mins
Edat recom.: +3 anys

3€ 6€

CA, Barret!

Especial dia
de la dona!

L’espectacle

Fitxa artística

Diumenge 10 març, 18.30h

Ca, Barret! és l’adaptació de l’obra que Mª
Aurèlia Capmany i Jaume Vidal van ingeniar
per polemitzar, a través de la rialla, sobre els
aspectes més problemàtics de la cultura dels
anys 60 i 70. El grup de teatre de l’Assoc. Dones No Estàndard n’ha fet una actualització
en motiu del 8 de Març tot incorporant temes
controvertits i mites de la nostra era, com ara
la ciència i la tecnologia o la homogeneïtzació de la cultura, l’obsessió per la perfecció,
els estereotips de la bellesa i la moda, que
afecten especialment a les dones.

Una obra de Aurèlia
Capmany i Jaume Vidal
Amb Teatre No-Estàndard
Gènere: Comèdia musical,
teatre de varietats, vodevil
Idioma: Cat i Cast
Durada: 45 mins

Gratuït

