Lectura dramatitzada

La classe,
de Sergio Baos
Direcció de Rafel Duran
19/04/2017, a les 19h
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amon i Lluís passen la major part de la seva vida
junts. Són amics de la infància. Han anat a la
mateixa classe des de nins, han compartit els
millors anys de la seva adolescència, han crescut
en vides paral·leles. Ho comparteixen tot, fins i tot el que
no es pot compartir. Però les línies paral·leles, de vegades,
se separen.
Ramon entrarà a la presó. Lluís serà el seu advocat i
confessor durant els anys de condemna.
Lluís estarà malalt. Ramon serà el seu company i
confessor en els darrers moments de la seva vida.
Tota un vida junts. Perquè, de vegades, les vides tornen a
ser paral·leles.
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Autor: Sergio Baos
Direcció: Rafel Duran
Repartiment:
Àlvar Triay i Salvador Miralles

Sergio
Baos
Llicenciat en filologia hispànica per la UIB.
Com a actor, ha treballat a les companyies més
importants de les Illes Balears, com ara Iguana
Teatre, Produccions del Mar, Res de Res en
Blanc i Fundació Teatre Principal de Palma.
També ha protagonitzat la sèrie de televisió
Ous amb caragols per a IB3tv.
Com a director i dramaturg, ha treballat amb
companyies com TIC teatre, Euroclàssics o
El Somni Produccions. Ha rebut diversos
premis, com el Premi a projectes teatrals de
l’Ajuntament de Palma o el segon premi Bòtil.
Va ser guanyador de la Primera edició del
Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears.
És també fundador, director i dramaturg de la
companyia Teatre de Vellut.
Ha treballat de guionista per a les sèries d’IB3
Llàgrima de sang i Mossèn Capellà.
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Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que
passa a la Beckett!
facebook.com/SalaBeckett
instagram.com/salabeckett
@salabeckett
Comenta la setmana de la creació contemporània balear
amb #DOIllesBalears

DO Illes Balears

Setmana de la creació contemporània balear
La Sala Beckett acull la primera edició de DO Illes Balears.
Setmana de la creació contemporània balear. La proposta neix
de l’aliança entre l’Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears
(ILLENC) i la Sala Beckett, i compta amb la col·laboració de la Direcció
General de Cultura del Govern de les Illes Balears, amb l’objectiu
d’afavorir l’exhibició a Barcelona d’espectacles creats per artistes
illencs.
Del 18 al 22 d’abril, Barcelona podrà assaborir el bon moment
dramatúrgic de les Balears amb tres lectures dramatitzades de Sergio
Baos, Aina de Cos i Toni-Lluís Reyes. També se celebrarà una
taula rodona sobre la situació de l’autoria balear, i durant dos dies es
podrà veure l’espectacle Dels llargs camins de Jaume Miró. Completen
la programació la presentació del nou disc de Joan Miquel Oliver i
els concerts de Leonmanso i Joana Gomila. De dimarts a dissabte,
es podrà sentir el batec d’algunes de les veus creatives més interessants
de les Illes Balears. A més a més, es comptarà amb la degustació de
productes balears cortesia de Forn del Sant Cristo, Gin Xoriguer,
Pep Lemon i Dos Perellons.
Amb la col·laboració de:

C

Propers cursos
de l’Obrador

Dramatúrgia, iniciació:
Les històries de la nostra gent gran.
Amb Carlos Be
Del 27/04/2017 al 25/05/2017
Dramatúrgia, avançats:
L’encàrrec: escriure un text teatral de
nova creació
Amb Ricard Gázquez
Del 21/04/2017 al 23/06/2017
La màgica metamorfosi dels materials
Amb Rebekka Kricheldorf
Del 08/05/2017 al 10/05/2017
Altres disciplines
Com es crea una sèrie?
Amb Carles Mallol
Del 26/04/2017 al 28/06/2017
Com dissenyar un espai escènic
Amb Sebastià Brosa
Del 08/05/2017 al 19/05/2017

DO Illes
Balears

Setmana de la creació contemporània balear

Dimarts 18/04

Dimecres 19/04

Dijous 20/04

Divendres 21/04

Dissabte 22/04

19h. Taula rodona
La dramatúrgia de les
Illes Balears avui

19h. Lectura
dramatitzada
La classe
de Sergio Baos

19h. Lectura
dramatitzada
Bicicletes
ancorades
de Toni-Lluís Reyes

19h. Lectura
dramatitzada
Només quan plou
d’Aina de Cos

19h. Concert
Jardins de brutes
basses de Leonmanso
i Folk Souvenir de
Joana Gomila

21h. Espectacle
Dels llargs camins
de Jaume Miró

21h. Espectacle
Dels llargs camins
de Jaume Miró

21:30h. Concert
Atlantis
de Joan Miquel Oliver

21:30h. Concert
Atlantis
de Joan Miquel Oliver

21:30h. Concert
Atlantis
de Joan Miquel Oliver

Amb el suport de:
Amb la patrocini de:
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Amb la col·laboració de:

