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Emociona’t, deixa’t seduir per històries que parlen
de tu, de somnis, de realitats. Entra en un món de
reptes i de sorpreses.

Fotos: Marc Mampel

Viu experiències que mai no oblidaràs

La Irina, el Marc, el Nil, el Jaume,
l’Alberto i la Jana t’acompanyaran!
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Inauguració
EL AGITADOR VÓRTEX

DIJOUS 11 D’OCTUBRE, 21 h
Teatre Tantarantana. Baixos 22
Preu: 6 € (- 20 anys), 9 € (+ 21 anys)

de Cris Blanco

Directora i intèrpret Cris Blanco
Assistència artística Anto Rodríguez,
Óscar Bueno
Música Cris Blanco, Óscar Bueno
Vídeos Óscar Bueno, Rubén Ramos,
Cris Blanco
Llums Jorge Dutor, Ignasi Solé
Attrezzo, vestuari i escenografia Anto
Rodríguez, Óscar Bueno, Cris Blanco
amb la col·laboració de Jorge Dutor i
Elena Nogueira

«- El Agitador Vórtex es una peli en directo, pero de cine “hecho a mano”.
- Ah, ¿sí? ¿Y de qué va la peli?
- Pues es un thriller cómico-musical de ciencia ficción con toques de terror
y acción, con karaoke romántico y artes marciales en traje regional en el
que la chica lucha contra el mal...»
(Cris Blanco)
En un laboratori, un agitador de vòrtex serveix per agitar i barrejar
substàncies. El que s’agita, sacseja i barreja aquí, però, són el cinema i el
teatre, el thriller d’acció i la ciència-ficció, el musical i la comèdia més boja,
misteris, crims, persecucions, paròdies i, fins i tot... un zombie!
El Agitador Vórtex és teatre interactiu, és performance, és una pel·lícula
trepidant que es roda i s’emet en rigorós directe. Una proposta fresca,
brillant i molt, molt enginyosa, que ret homenatge al cine i a l’escena.
Et sorprendrà!
Una producció
de Cris Blanco en
coproducció amb
Fuga.es, TNT-Terrassa
Noves Tendències
escèniques/CAET,
Mercat de les Flors/
El Graner, La Casa
Encendida i BUDA
Arts Center, Kortijk.
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DIVENDRES 12 D’OCTUBRE, 11 h
Teatre Tantarantana. Àtic 22
Preu: 6 € (- 20 anys), 9 € (+ 21 anys)

OFF RBLS
COS I IDENTITAT
Què pot passar-li a algú que s’obsessiona per tenir un cos perfecte? Has
pensat mai que les hostesses d’un torneig de tennis ho passen malament
sota un sol implacable o quan fa un fred que pela? Què faràs si un dia la
teva amiga Berta et diu que vol ser l’Albert?
El monogràfic COS I IDENTITAT, format per tres peces breus, et convida
a rebel·lar-te contra la tirania del culte al cos o els prejudicis cap a les
persones que tenen una identitat diferent.

Albert/Berta
Quan va néixer, l’Albert no es deia Albert,
sinó Berta. No entenia perquè, tenint
cos de noia, se sentia noi. Però, després
d’haver conegut altres persones com ell,
l’Albert ha après a trepitjar fort malgrat
els obstacles d’un món que no sempre
reconeix la diferència.

Cospress
Espectacle de teatre físic, poètic,
irònic i surrealista que, a través del
moviment i dels objectes, s’endinsa
en les problemàtiques derivades
del culte al cos. Dues ballarines i
un maniquí ballen una coreografia
hipnòtica i, a estones, terrible.

Novaveu, el grup de
crítics joves de la
plataforma Recomana,
conduirà
el col·loqui
postfunció

Creació Cia. Kimani
Interpretació Cristina Aguirre i
Helena Canas
Direcció artística Iolanda Llansó

Autoria Marc Rosich (a partir de Limbo)
Direcció Montse Rodríguez Interpretació Marta Hernández

Freeze the Nipple
Comèdia absurda que dispara
contra la cosificació de la dona.
Es basa en el cas real d’una
hostessa que va denunciar els
organitzadors d’un torneig de
tennis perquè l’obligaven a vestir
tirants i faldilla curta en ple hivern.
Autoria Aina Trubat
Direcció Antonio Morcillo
Interpretació Adriana G. Andreo,
Hugo Cagliani, Aina Trubat
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DIVENDRES 12 D’OCTUBRE, 18 h
Teatre Tantarantana. Diversos espais
Preu: 6 € (- 20 anys), 9 € (+ 21 anys)

PÍNDOLES

Microteatre fora del teatre
Puja al terrat... a veure teatre! La terrassa del Tantarantana és un dels tres
espais que acullen el circuit teatral itinerant que, un any més, el Festival
Píndoles ha preparat per a RBLS. L’objectiu, fer-te viure una experiència
única i innovadora de teatre breu, intens i de prop, en indrets inesperats.

RRHH
Procés de selecció de personal d’una
gran empresa. Darrera entrevista del
dia. Gràcies a un mecanisme especial,
podrem escoltar els pensaments d’una
entrevistada que vol la feina amb tota
la seva ànima i una entrevistadora que
ha de prendre una decisió que li pot
canviar la vida...

WELCOME TO BERLIN
En Carles i la Berta estan en el millor
moment de la seva relació. Però la Berta
rep una beca per treballar sis mesos
a Berlín i tots dos només disposen de
24 hores per decidir si diuen bye bye a
Barcelona o si l’hi diuen a la seva relació.
Welcome to crisi de parella!
Dramatúrgia, direcció i
interpretació Núria Deulofeu i
Jaume Viñas (basada en la sèrie
de Joan Burdeus i Pau Ortiz)

Dramatúrgia i direcció Lara Díez
Intèrprets Marta Codina, Bàrbara
Roig Producció La Volcànica

DUEL
Dos personatges anònims
s’enfronten en un duel. Un duel que
serà, alhora, verbal i esgrimístic,
i també un viatge per diferents
referents cinematogràfics. I serà
durant l’enfrontament, a temps real,
que anirem descobrint les raons que
han originat el duel.
Dramatúrgia i direcció Juanjo
Marín Interpretació Adrià Díaz i
Jordi Font
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AKA (Also Known as)

DIVENDRES 12 D’OCTUBRE, 21 h
Teatre Tantarantana. Àtic 22
Preu: 6 € (- 20 anys), 9 € (+ 21 anys)

de Daniel J. Meyer
En Carles té 15 anys i és tan bo amb
els estudis com amb l’skate. Tot i el
seu look rebel, insubmís, és un xaval
feliç, amb bons amics i una família que
l’estima –el va adoptar quan tenia 3 o 4
anys. I com tants d’altres, en Carles fa
servir el Tinder i gràcies al Tinder coneix
la Clàudia, una noia amb la qual viu una
màgica i intensa nit d’amor. L’endemà,
però, el somni es torna un malson. La
policia apareix a casa i se l’emporta
emmanillat. I a partir d’aquest moment,
un espiral de calúmnies, racisme,
prejudicis i injustícies amenaça amb
esfondrar la seva vida...

AKA és una explosió de vitalitat i de
dolor, de llum, de música, d’emocions
extremes.
Un espectacle àgil, enèrgic, amb un
intèrpret que balla, canta, s’enfila a les
cadires, crida, riu, plora, parla amb el
públic i el sorprèn a tothora. T’atraparà!
Direcció Montse Rodríguez Clusella
Intèrpret Albert Salazar
Escenografia i vestuari Anna Tantull
Il·luminació i espai sonor Xavi Gardés
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(DES)CONNECTATS

DISSABTE 13 D’OCTUBRE, 18 h
Teatre Tantarantana. Àtic 22
Entrada lliure

d’Assaltem l’escenari
A quina edat vas tenir el teu primer mòbil?
Quantes xarxes socials tens? Quants
followers tens? Què sents quan et fan un like?
I quan et fan un unfollow? Què és l’últim que
fas abans d’anar a dormir? I el primer que fas
quan et despertes?

(DES)CONNECTATS
pretén investigar la tensió
d’amor, i sovint d’odi, que
tenim amb el nostre mòbil.
Constantment pengem a
les xarxes tot el que fem, o
tot el que volem ensenyar al
món, i tot el que passa a la
vida virtual afecta i fins i tot
modifica la nostra vida real.
T’atreveixes
a desconnectar-te?

Presentació del projecte
escènic realitzat per
Mireia Gubianas, Irene
Hernández i Davo Marín
(Assaltem l’escenari) amb
joves de 16 a 18 anys.
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LOS BANCOS REGALAN
SANDWICHERAS Y CHORIZOS

DISSABTE 13 D’OCTUBRE, 21 h
Teatre Tantarantana. Baixos 22
Preu: 6 € (- 20 anys), 9 € (+ 21 anys)

de José y sus hermanas
Acomiada’t de RBLS 2018 amb un muntatge 100 % rebel. Un
espectacle fet per i per a joves, una mirada jove al present i el
passat recent del nostre país. Tota una revolució en escena!
Què saben del franquisme les noves
generacions? Què saben de la Transició
cap a la democràcia? Com influeix a les
seves vides el silenci que va seguir a la fi
de la dictadura? Són preguntes que formula
Los bancos..., un espectacle vital, carregat
de música, que lluita contra la impotència
a què aquesta societat i els seus dirigents
aboquen els joves. Aquesta és l’Altra
Història, la teva Història.

Direcció i dramatúrgia Sílvia Ferrando Intèrprets Francesc Cuéllar,
Alejandro Curiel, Marta Díez, Carme González, Carolina Manero,
Gemma Polo, Glòria Ribera

Premi de la Crítica de les Arts Escèniques
2017 a l’espectacle Revelació
Premi de la Crítica Jove 2017
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DISSABTE 13 D’OCTUBRE, 10.30 a 13 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Preu: 2 €

COREOGRAFIES
DE TEATRE MUSICAL
Vols ballar les coreografies de Grease o
de Mamma Mia? Aquí les pots aprendre! I
no cal que hagis estudiat dansa, el teatre
musical està pensat, sobretot, per a actors
i actrius que no són ballarins.

2a EDICIÓ

Això sí, quan acabi la sessió, ballaràs
números de grans musicals. Et sentiràs al
cor de Broadway!

Amb Guillem Cirera, ballarí,
coreògraf, actor i professor
de dansa. Professor de
teatre i dansa a l’Aula
d’Arts Escèniques del
teatre Kursaal de Manresa i
membre de l’equip docent
del projecte «Tots Dansen»
del Mercat de les Flors.

TALLERS
Tens entre 13 i 20 anys?
Vine amb roba còmoda i moltes ganes
de divertir-te!

ATREVEIX-TE
2a EDICIÓ
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DISSABTE 13 D’OCTUBRE, 10.30 a 13 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Preu: 2 €

DISSABTE 13 D’OCTUBRE, 10.30 a 13 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Preu: 2 €

DARRERE LES PREGUNTES...

UN COMENÇAMENT

Teatre sensorial

Amb Didier Ruiz

Has sentit a parlar del teatre sensorial?
És un teatre que es mira però, sobretot,
es viu, es toca, s’olora... Un llenguatge
creat per la companyia internacional
Teatro de los Sentidos.

En aquest taller podràs
escoltar, ensumar, tastar,
acariciar i capbussar-te en
una experiència teatral
a través de tots els teus
sentits.
Endinsa’t en un món de
sensacions!

Amb Eva Pérez i Giovanna
Pezzullo, integrants del Teatro
de los Sentidos. L’Eva és actriu
i professora del Postgrau en
Poètiques dels sentits a la
Universitat de Girona.
La Giovanna és actriu, dramaturga,
directora, professora de
llenguatge sensorial i
dissenyadora de paisatges
olfactius.

Ha portat els seus espectacles al Grec, al
Teatre Lliure, al TNC. És un dels creadors
europeus més importants de l’actualitat, i
és a RBLS per impartir-te un taller.
Te’l perdràs?

Didier Ruiz conversa
amb els intèrprets de les
seves creacions i, a partir
del que li expliquen,
aixeca espectacles
emocionants, en què els
actors i les actrius (no
professionals) brillen
com els grans ídols de
l’escena. Vols brillar
també tu?
Amb Didier Ruiz, actor
i director artístic de la
companyia francesa La
compagnie des Hommes.
Des del 1999 desenvolupa
projectes escènics on
el teatre documental,
el retrat, la memòria i
l’escriptura col·lectiva
estan molt presents.
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DISSABTE 13 D’OCTUBRE, 10.30 a 13 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Preu: 2 €

ESCRIU TEATRE
Ets jove, tens esperit crític i rebel...
Dona veu al teu inconformisme!
Tant si t’agrada escriure com si no,

en aquest taller descobriràs
una manera estimulant i
imaginativa per expressar
la teva rebel·lia de manera
artística. Explora el teu
talent literari i teatral
mitjançant el joc. Protesta
des de l’escenari!

2a EDICIÓ
Amb Antonio Morcillo, autor,
docent i director teatral.
Professor d’escriptura
creativa i teatral amb
diverses entitats i professor
de literatura dramàtica a la
Catalonia Film School.

MÉS RBLS
Activitats paral·leles
Jornades professionals
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2a TROBADA RBLS JOVES I TEATRE
Vols jugar al Trivial?
Respon a les preguntes que
trobaràs a la sortida del teatre,
després de la funció, i entraràs en
el sorteig de regals molt teatrals.

Organitza

#TeatreJoveEnAcció

L’espai dels professionals
La 2a Trobada RBLS Joves i Teatre proposa dues jornades professionals
que tenen l’objectiu impulsar el teatre per a joves al nostre país.

Normalització del teatre per a joves.
Models internacionals.
15 d’octubre, Institut del Teatre. 10 h

iure
Entrada ll

Captura l’esperit de RBLS amb el mòbil i penja les teves
fotos a l’instagram amb el hashtag #TeatreJoveEnAcció.

Trobada amb pedagogs teatrals d’Alemanya i Itàlia i altres professionals
especialitzats en teatre i joves. A través de la seva experiència, els/les ponents,
impulsors de projectes i festivals centrats en públic adolescent i jove, ens
indicaran vies per avançar en aquest sentit.

Segueix els comptes @rblsfest, @eixjove i
@espaicatalaroca i podràs participar en una exposició...
i aconseguir premis!

La jornada es tancarà amb la presentació del llibre Antologies de teatre
alemany per a joves i la lectura dramatitzada de Qüestió d’honor de Lutz
Hübner, a càrrec dels alumnes d’interpretació de l’IT i amb la presència de l’autor.

Teatre jove: creació de circuit
16 d’octubre, Fundació SGAE Catalunya. 10 h

Agafa el micro!
Sí, sí, literalment. Al vestíbul del Teatre
Tantarantana hem habilitat un Speakers’
Corner perquè puguis agafar el micro i
dir el primer que et passi pel cap. Que
tens fusta de cantant? Endavant, el públic
t’espera! Vols explicar un acudit? El micro
serà teu. I si et fas una foto i la penges a
l’Instagram amb el hashtag #som_RBLS,
entraràs també en el sorteig de premis.

iure

Entrada ll

Un dels grans obstacles que troben les companyies de teatre jove a
Catalunya és la inexistència de circuits que els permetin rodar els seus
espectacles. Així, doncs, RBLS centra la segona trobada professional
en la creació d’un circuit estable de teatre jove. Tècnics d’institucions,
programadors i responsables de teatres, agents educatius, associacions i
fundacions culturals que treballen l’àmbit jove i tothom amb idees a aportar i la
capacitat d’aplicar-les pràcticament participaran en aquesta taula de treball.
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ORGANITZA
Direcció artística Carme Tierz
Coordinació Rosa Moliné
Producció Gisela Juanet, Pía Mazuela
Coordinació jornades professionals Clara Matas i Antonio
Morcillo
Assistent d’organització Maria Eugènia Pago
Premsa Barc Comunicació (Rubén Garcia/Andreu Rami/Blanca
de Carreras)
Xarxes socials Alberto Amayuelas, Maria Eugènia Pago,
Lonestar Cultura
Equip jove Nil Coral Mallofré, Irina Edery, Jaume Llagostera,
Marc Pineda i Jana Serra (coordinació Alberto Amayuelas)
Disseny logo i cartell E&E
Disseny programa Elena Santamaría
Disseny web Gemma Graells
Foto Jordi Boixareu
Vídeo Marc Mampel, Antonio José Navarro
Coordinació voluntariat i difusió Butaka Teatre Jove
Organització Associació Lonestar Cultura
I els equips humans de les entitats i espais
que acullen RBLS 2018. Gràcies per la vostra
col·laboració!

AMB EL SUPORT DE

COL·LABORADORS

MITJANS DE COMUNICACIÓ OFICIALS

RBLS Festival Teatre Jove 2018 té lloc a

MITJANS DE COMUNICACIÓ COL·LABORADORS

Les dades d’aquest programa són correctes a 5 de setembre de 2018.
Podeu consultar possibles canvis al web www.rbls.cat i a les xarxes del festival.
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I TU, ETS RBLS?
Teatre Tantarantana
Carrer de les Flors, 22
08001 Barcelona
934 41 70 22
www.tantarantana.com

CC Cotxeres Borrell
Carrer de Viladomat, 2-8
08015 Barcelona
933 24 83 50
www.cotxeresborrell.net

Institut del Teatre
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
932 27 39 00
www.institutdelteatre.cat

Fundació SGAE Catalunya
Passeig de Colom, 6
08002 Barcelona
932 68 90 00
www.fundacionsgae.org

Venda d’entrades a www.rbls.cat (24 h)
i al Teatre Tantarantana (els dies de funció)

@rblsfest

