Barcelona

16-17-18-19
Novembre DE 2017

PROGRAMA

www.rbls.cat

RBLS - 1

#

SOm RBLS
Aquest és un festival per a gent sense por ni prejudicis,
gent jove, molt jove, amb ganes de viure experiències
noves, artístiques, inoblidables. Disposada a entrar en un
món que va més enllà d’un escenari, un món ple de reptes,
d’alegries, d’estímuls i sorpreses. Un món amic, que rep els
joves inquiets amb un somriure i els atrapa en un remolí
d’emocions.
El teatre és una finestra oberta a experimentar noves
sensacions, a adquirir nous coneixements, a aprendre
sobre nosaltres i el que ens envolta.
Benvinguts i benvingudes a

R BLS !
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#TEATRE
LIKE SI LLORAS

del 16 al 19

(O TANT DE BO ELS MEUS SOMNIS ES FESSIN REALITAT)
DE XAVI GAMITO, ELENA MARTÍN I ANNA SERRANO
L’espectacle inaugural de RBLS et sorprendrà. A Like si lloras no hi
trobaràs un argument a l’ús ni els personatges de sempre. Aquí no hi ha
barreres, físiques, mentals ni emocionals: la llibertat es fa art. Els actors i
actrius confessen
els seus desitjos
i pors més
contemporanis,
despullen els
seus sentiments
sense vergonya. I
t’enganxen.

Foto Pol Rebaque

Like si lloras
és més que un
espectacle, és
rebel·lia, pur deliri.
Una experiència
intensa.

19/ 11
WORKSHOP AMB

ELS MALNASCUTS O
MÈTODE MALNASHUTTI
El que mola de fer teatre és fer-lo perquè
ho necessites. Trobar en el teatre un mitjà
d’expressió i aprofitar-lo. Qualsevol persona
amb la necessitat d’explicar alguna cosa,
d’analitzar, d’aprendre alguna cosa, és
digna d’agafar i fer una obra de teatre. I
tothom que agafa i fa una obra de teatre
té la responsabilitat d’esforçar-se al màxim
per aportar al teatre allò que coneix i de
descobrir el que desconeix.
Amb aquest workshop, Els Malnascuts
volem acompanyar-vos en l’aventura
conjunta, curta però intensa, de posar en
imatges les sensacions que porteu de casa.
No és un workshop només pels que ja han
provat el teatre, és un workshop per als
inquiets.

Direcció Elena Martín i Anna Serrano
Amb Guillem Barbosa, Arnau Comas, Blai Juanet, Alba Sàez, Elena Martín,
Claudia Serrahima, Carla Linares, Marina Garmendia i Anna Serrano

+ a www.rbls.cat

ACTIVITAT GRATUITA

Sala Beckett/ Obrador Internacional de Dramatúrgia
Del 16 al 19 de novembre. Dij. a diss. 21 h. Diu. 19 h.
10-15 €.
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#TEATRE
Pindoles

17/ 11

ESCENA CAN FELIPA

MICROTEATRE FORA DEL TEATRE
Prepara’t per a un itinerari teatral! Una cuina, un bar i una plaça són els
escenaris de tres peces de microteatre que et faran riure, pensar i, fins i
tot, inquietar-te... Un circuit amb col·loqui final fet a la teva mida, i ideat
per Festival Píndoles.
A Hey Soul Sister, tres amigues de tota la vida es troben per descobrir
un secret que atresoren des de petites. La ciència ficció i l’humor negre
es lliguen a Hem perdut la flama, un thriller protagonitzat per dos
homes aïllats en un lloc inhòspit a la fi del món, mentre que Refugis et
portarà un drama més proper, en un camp de refugiats, a Grècia. Allà la
Laura, una jove voluntària rebrà una visita inesperada.

Hey Soul Sister
Dramatúrgia Mar Solà
Direcció Míriam Puntí
Amb Maria Ballús,
Lia Montalvo i Mar Solà

Refugis
Dramatúrgia i
direcció Helena
Codorniu
Amb Padi Padilla i
Anna Prats Juanpera

CC Can Felipa (diversos espais)
17 de novembre, 18 h.
5 € (- 20 anys), 8 € (+ 21 anys).
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Hem perdut la flama
Dramatúrgia i direcció
Martí Gallén
Amb Joan Martínez i
Eloi Sánchez

MEMBRANA MÁGICA
Instal·lació escènica
Aquest espectacle forma part de la
programació del CC Can Felipa

Membrana Mágica és una instal·lació escènica
que proposa un recorregut estètic pel nostre
sistema orgànic i social. Un viatge que comença
en una cèl·lula fins assolir una visió més àmplia
de l’organisme que junts construïm, i anomenem
societat actual.
Concepte i direcció Sachiko Fullita Performance
Marlene Jöbstl i Sachiko Fullita Creació escènica
Sachiko Fullita, Marlene Jöbstl i Vanesa Sandín
Creació plàstica Manika Post, Sachiko Fullita i
Vanesa Sandín Música Valicha Evans Videoart
Manika Post Dramatúrgia David Mallols i Sachiko
Fullita Vestuari Diogo Lucas i Sachiko Fullita
Col·laboracions artístiques Urpi Gibbons, Mila
Olivero i Liliana Soto

CC Can Felipa
17 de novembre, 20 h.
5 € (preu únic).
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#TEATRE
i ME
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DE ROC ESQUIUS

En un futur llunyà (o no tant), la gent ja no es parla, ni es mira, ni es
coneix. L’ús de xarxes socials i la virtualitat ha substituït el contacte i
tota forma de comunicació no verbal. Qualsevol interacció és pactada i
les emocions a flor de pell han quedat obsoletes... Fins que, un dia, una
caiguda dels servidors els forçarà a aixecar la mirada.

iMe és una comèdia
sobre el fet que
cada cop vivim
més pendents
dels smartphones:
sentim la necessitat
d’explicar a tothom
què fem, però ens
amaguem rere
els dispositius
electrònics per
comunicar-nos.

DIGUE’S QUÈ EN PENSES
AL COL·LOQUI POSTFUNCIÓ

Què és millor? Tenir l’smartphone sempre
a mà o deixar-se’l de tant en tant a casa?
T’és més fàcil comunicar-te per whatsapp
o fer-ho cara a cara? Alguna vegada t’has
preguntat com s’ho feia la gent per quedar
quan no hi havia telèfons intel·ligents?
El debat està servit! La plataforma de crítica teatral Recomana et convidarà a opinar
sobre aquests temes, sobre els personatges d’iMe i les seves reaccions quan es
produeix l’apagada digital... Podràs parlar
amb els actors, amb l’autor de la peça
i dir la teva.

Text i direcció Roc Esquius
Amb Núria Deulofeu, Sílvia Forns, Roc Esquius i Isidre
Montserrat.

CC Can Felipa (Teatre)
18 de novembre, 18 h.
Preu: 5 € (- 20 anys), 8 € (+ 21 anys).
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#TEATRE

endesa.com

ASSAJAR ES DE COVARDS

18/ 11

DE CIA. CASA REAL
Textos inèdits, intèrprets intercanviables, música en directe... aquests són
els ingredients d’Assajar és de covards, una lectura (des)dramatitzada, un
concert i una jam session actoral en una sola vetllada.
Una sessió irrepetible on es proposa a actors/actrius, directors/ores, músics/
iques, fotògrafs/afes, dramaturgs/gues i fins i tot al públic la bogeria de fer un
salt al buit… i caure dempeus. Assajar és de covards és un autèntic pollastre.
Si encara no l’has vist, agafa forces i lloc i apunta’t a la sessió golfa de RBLS...

Les idees són el
generador d’energia
més potent que existeix.
Una idea, transformada en obra d’art, és capaç de canviar el
món. D’aquí el nostre interès per la cultura i el nostre suport
al Teatro Real, al Gran Teatre del Liceu, al Museu Thyssen
i el seu 25è aniversari i a iniciatives com entradasymas.com.
Perquè volem apropar la cultura a tota la societat a través de
la innovació i obrir la nostra energia a tothom.

Foto Bea Mateos

No te’n penediràs!

SESSIo GOLFA
CC Can Felipa (Sala de Conferències)
18 de novembre, 21 h.
Preu: 5 € (- 20 anys), 8 € (+ 21 anys)
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#TEATRE
EN RESISTENCIA

19/ 11

ELS JOVES PRENEN L’ESCENA

Foto Elena Santamaría

Al llarg d’una dotzena de sessions, l’artista Marta Galán ha treballat amb
un grup de nois i noies de 14 a 20 anys per crear l’espectacle que avui
us presentem. Una creació col·lectiva amb esperit contestatari, urbà.
El projecte d’intervenció comunitària EN RESISTÈNCIA/2017 proposa
pensar, des de la pràctica artística, noves formes de dissidència social,
estètica, política. Imaginar-les. Posar-l’hi cos, veu i imatge. Teixir, de la
mà dels joves, un
mapa d’accions
per resistir.
D’accions en
resistència a la
imposició d’un
ordre mercantil
i patriarcal
fonamentat
en l’espoli, la
violència, la
dominació i la
desigualtat.

Creació TRANSlab./Marta Galán
Amb Elisenda Baró, Gemma De Miguel, Abel Montes, Andrea
Ribeiro, Rebeca Samuelson i Carlota Suñé, entre d’altres.
CC Can Felipa (Sala de Conferències)
19 de novembre, 12,30 h.
Entrada lliure
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EN RESISTÈNCIA
ha permès als/les joves que hi han
participat entrar en contacte amb la creació
escènica professional, amb el que això
suposa pel que fa a aprenentatges diversos
i transversals a tot el currículum acadèmic.
També se’ls ha convidat a participar
en processos de creació col·lectiva
fonamentats en pràctiques col·laboratives
i s’hi ha generat dinàmiques innovadores
de treball en equip amb un objectiu
artístic compartit. Per últim, la temàtica
triada ha afavorit fer un acostament crític
a la realitat i als contextos en què els
joves han de desenvolupar-se, acostament
que s’ha realitzat des d’un plantejament
artístic i creatiu.

ACTIVITAT GRATUITA
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#TEATRE
Tragicomedia de don Cristobal
y la seNA Rosita

19/ 11

DE FEDERICO GARCÍA LORCA
Tres personatges arrosseguen un piano que, al seu torn, suporta el pes
d’un teatret de titelles. Aquestes són les eines dels tres actors de la petita
companyia que protagonitza aquesta peça, tres comediants que hauran
de cantar, recitar, fer música i encarnar un munt de personatges.
I això no és tot: després de la representació, els actors de la ficció i els
reals endinsaran el públic en el món dels titelles, el del vers, el de Lorca, el
de la música... Petits tallers per a artistes en potència!

PETITS RBLS
Direcció, adaptació i titelles Juanjo Marín
Amb Alícia Buil, David Anguera, David Escudero

#

TALLERS

ATREVEIX-TE
ACTUA
APREN

CC Can Felipa (Teatre)
19 de novembre, 11 h.
Preu: 4 €.
Recomanat per a nens i nenes de 9 a 12 anys
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#TALLERS
CANTA, BALLA, SOMIA
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EL GRUP CREATIU

18/ 11

TALLER DE TEATRE MUSICAL

TALLER DE TEATRE FÍSIC

Entra en el món del teatre musical de la mà de les cançons de grans
musicals. Jugarem amb les dinàmiques, la respiració i l’escolta en grup a
l’hora de cantar i comunicar; descobrirem quins són els mecanismes per
endinsar-nos en el musical. I, tot seguit, aixecarem l’escena a través de la
coreografia i el moviment escènic. Veuràs com es treballa en un musical!

Porta roba còmoda: aquí et farem moure de valent! Aprendràs tècniques
de teatre físic que et permetran treballar en una creació col·lectiva i
desenvolupar, a través del moviment i del cos, accions i interaccions al
carrer.

A càrrec de Víctor Arbelo i Helena Jara, professors de l’escola
AULES - ARTS ESCÈNIQUES de Barcelona, dirigida per Daniel Anglès,
especialitzada en la formació de professionals en Teatre Musical.

ACTIVITAT GRATUITA
CC Can Felipa (Teatre)
18 de novembre, d’11 a 14 h
Inscripcions a www.rbls.cat
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T’ensenyarem a organitzar, a motivar i a aprofitar tot el que ens pot oferir
el grup, i que posarem al servei d’una creació teatral.
El taller acabarà amb un flashmob al carrer.
A càrrec d’Stephane Levy i la Cia. Moveo, Premi Moritz FiraTàrrega 2017
a la Millor Estrena d’Arts de Carrer per Conseqüències.

ACTIVITAT GRATUITA
CC Can Felipa (Sala de Conferències)
18 de novembre, d’11 a 14 h
Inscripcions a www.rbls.cat
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#TALLERS
L’ ACTOR CREATIU
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IMPROVISACIÓ, COS I VEU I OBJECTES
Això no és un taller... en són tres! A la manera del microteatre,
la companyia Egos Teatre et proposa un circuit de microtallers de
50 minuts de durada (cada un), perquè tastis diferents tècniques
escèniques i acabis sent un/a actor/actriu creatiu/iva!
La proposta inclou un taller improshow on treballaràs la immediatesa,
la resolució de conflictes, la creació col·lectiva, els diferents registres
teatrals... Un taller d’improvisació coral a través del cos i la paraula partint
d’arguments d’obres de Shakespeare, i un taller de creació de titelles, a
fi de construir un titella i crear una petita peça.
A càrrec d’Egos Teatre, companyia especialitzada en teatre musical.

MES
Com que entre funció i funció potser t’agafa
gana, Mescladís mantindrà obert el BAR de
Can Felipa els dies RBLS.
I encara més: dissabte hi haurà un dinar
pensat per a tu! Així podràs aprofitar al
màxim tota l’activitat que t’hi hem preparat.
De quina activitat parlem? Tret dels tallers
del matí i de les funcions de tarda i nit, el
dissabte 18 de novembre hi haurà kahoots,
premis, ràdio online allà mateix... Vols agafar
el micro? Conèixer els actors i actrius que
més t’agraden? No t’ho pensis més i passa el
dia amb nosaltres!

CC Can Felipa (Aules)
18 de novembre, d’11 a 14 h
Inscripcions a www.rbls.cat
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ACTIVITAT GRATUITA
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ORGANITZA
Direcció artística: Carme Tierz Grafià
Producció: Gisela Juanet
Coordinació: Rosa Isart
Premsa: Rubén Garcia
Xarxes socials: Nima Pujol Morales
Disseny logo i cartell: E&E
Disseny programa: Elena Santamaría
Foto: Jordi Boixareu
Vídeo: Lonestar Cultura
Coordinació voluntariat: Butaka Teatre Jove
Organització: Lonestar Cultura

AMB EL SUPORT DE

COL·LABORADORS

RBLS Festival Teatre Jove 2017 té lloc a

MITJANS DE COMUNICACIÓ OFICIALS

Agraïments: Isabel Arias, Jordi Bordes, Laura Bueno Tierz, Pablo Bueno
Tierz, Carles Duarte, Laura Freijo, Olga Fusté, Carles Giner, Albert
Miret, Anna Molins, Antonio Montero, Antonio José Navarro, Dolors
Pedemonte, Aina Tur, Mayte Vázquez, Institut del Teatre, Districte de
Sant Martí, Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

Nou logotip de la revista Entreacte
Originals per a usos segons conveniència

Les dades d’aquest programa són correctes a 20 d’octubre de 2017. Podeu
Revista d’arts escèniques i audiovisuals
consultar possibles canvis al web www.rbls.cat i a les xarxes del festival.

MITJANS DE COMUNICACIÓ COL·LABORADORS

Revista d’arts escèniques i audiovisuals

www.entreacte.cat

Pere IV, 228-232
93 284 53 12
www.salabeckett.cat
Poblenou

Pallars, 277
93 256 38 40
www. cccanfelipa.cat
36, 40, 42, 192, H14, B20, B25, N6

Venda d’entrades a www.rbls.cat (24 h)
i a CC Can Felipa (els dies de funció), a excepció de Like si lloras
(venda d’entrades a www.salabeckett.cat)

@RBLSfestival

@rbls_festival

@rblsfestivalteatrejove

