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Una proposta pionera

RBLS és un festival d’arts escèniques anual amb seu a la ciutat de 

Barcelona. La seva primera edició serà del 16 al 19 de novembre de 
2017.

L’objectiu de RBLS és acostar el teatre als/les joves d’entre 13 i 18 
anys. Encomanar-los la passió i l’amor per aquest art, descobrir-

los muntatges arriscats, engrescadors, que connectin amb els seus 

interessos i inquietuds. Fer-los sentir protagonistes d’un esdeveniment 
fet a la seva mida. 

El festival, que comptarà amb jornades festives, nombroses activitats 
participatives i amb la presència i el suport d’actors i actrius de renom, 
és una aposta decidida per un públic d’avui que escapa a la segmentació 

clàssica de públics: ni és familiar ni és adult. Una celebració de l’art i 
de la cultura.



Un festival urbà i jove com RBLS farà la primera edició a dos espais que 

respiren ciutat, creació contemporània, compromís amb el talent jove: la 

Sala Beckett/ Obrador Internacional de Dramatúrgia i el Centre Cívic 
Can Felipa seran les seus de RBLS 2017. I totes dues, al Poblenou, un 

barri dinàmic i ple de vida. Un binomi guanyador! 

De caràcter anual, RBLS tindrà lloc a la tardor, moment d’inici del curs 

escolar i de la temporada teatral. Del 16 al 19 de novembre del 2017 la 

ciutat acollirà la primera cita amb el teatre jove més rebel.

RBLS programarà espectacles professionals, trencadors i de qualitat

RBLS organitzarà tallers i activitats lúdiques per als nois i noies

RBLS animarà els/les joves a conèixer el teatre, a parlar de teatre, a viure el teatre

RBLS promourà la trobada i diàleg de professionals de la cultura i l’educació

A més, hi haurà activitats gratuïtes, espais broadcast (youtubers, 
videomaton,...) i festa: una per obrir el festival i una altra tancar-lo. DJ’s, 
actuacions, photocall i catifa vermella per als convidats!
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