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El Teatret del Serrallo aposta pel
públic familiar amb un cicle de
contes populars
L'espai culturat s'omplirà de teatre el cap de setmana del 18 al 20 d'octubre

Una part del cartell publicitari del Teatret de contes. | Port de Tarragona

El Teatret del Serrallo acollirà la segona edició del Teatret de conte 2019 després de l'èxit de la
primera dedicada a Roald Dahl durant el cap de setmana del 18 al 20 d'octubre. En aquesta
ocasió es fa una proposta de portar el conte al teatre en les seves diferents versions: el teatre
d'ombres, de titelles i la música.
Amb propostes de primera línia de l'escena familiar, el divendres es donarà el tret de sortida amb
el Teatre d'ombres de Mercè Framis, un espectacle suggeridor que alterna la projecció de figures
en blanc, negre i color amb objectes, formes i textures diferents. Framis té dilatada trajectòria en
el món de l'espectacle d'ombres, i també es pot destacar la seva tasca de manipulació i doblatge
del famós ?Mic? de TV3.
El dissabte serà el torn del Teatre de titelles amb un conte conegut per tots amb la companyia
Festuc Teatre, ?Adéu, Peter Pan?. Una obra tendra i meravellosa en escena que ens farà
reflexionar sobre els valors familiars. Una obra premiada en diferents escenaris del teatre de
titelles.
El diumenge, com a final de festa, hi haurà Marc Parrot i Eva Amirsén que faran la particular
presentació del seu conte ?Tinc un paper?, que ens parla de la importància de tots els papers en
una representació teatral.
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El Teatret es transformarà en un espai que ens endinsarà en les profunditats dels teatres antics
gràcies a Caro Costa i un taller que us transformarà en artistes per un dia per a tots i totes aquelles
que vulguin acostar-se al Teatret del Serrallo.
Tots els espectacles són recomanats per a majors de 3 anys. Les entrades es poden adquirir per
dos euros a taquilla.coop (https://taquilla.coop/2-inici) i la recaptació serà destinada a finalitats
solidàries.
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