
BLA BLA TRANS

Un grup de persones es reuneix a través d’una 
aplicació mòbil per compartir cotxe en un 
trajecte Barcelona-Albacete.
Un viatge que prometia ser tranquil i comú 

esdevindrà una cadena d’infortunis, enfrontaments 
i desacords que convertiran el trajecte en una 
autèntica aventura de convivència ideològica i 
de valors.
En acabar es farà un col·loqui en el qual el 
públic podrà compartir les seves impressions 
amb l’equip artístic. L’activitat és oberta a 
tots els espectadors que es vulguin quedar a 
conversar després de la funció.

Fitxa artística
Dramatúrgia: creació col·lectiva

Direcció: Nur Aiza

Intèrprets: Ian Bermúdez 
Raventós, Patricia Vianor, Tayel 
Fuentealba Campos, Carol Priego, 
Kris Barnolas, Mar Arnau Gonga, 
Clara Palau, Neus Asencio i Raúl 
Roca

Ajudant de direcció: Eric Sancho 
Bru

Coordinació DebuT*: Ian de la 
Rosa i Ian Bermúdez Raventós

Temporada 2018/2019
Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat • T.: 93 284 53 12

Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que passa a la Beckett!
facebook.com/SalaBeckett  •  @salabeckett  •  instagram.com/salabeckett

Mostra del Laboratori DebuT*

01/06 a les 12:30h

Mostra

DebuT* Laboratori  
de gènere
DebuT* neix arran d’una 
necessitat d’espai, formació 
i recerca de noves identitats 
trans i les seves formes de 
representació a les arts 
escèniques i audiovisuals.

DebuT* pretén convertir-se en un referent i espai de seguretat per a aquelles persones 
dissidents en el gènere que desitgin començar a prendre contacte amb les arts 
escèniques i vulguin trobar finalment un espai on els seus cossos i identitats no 
siguin “allò estrany”, “l’altre”, per passar a ser allò desitjable i estar al centre 
d’una narració pròpia i apoderada.

Durant la temporada 2018-2019, l’activitat de DebuT* s’ha traduït en set tallers 
que s’han dut a terme durant la tardor. Després d’aquests tallers formatius, DebuT* 
ha iniciat una nova etapa d’investigació que ha desembocat en aquesta creació 
col·lectiva. Aquesta idea es va compartir amb el grup durant l’últim taller, en el 
qual es van generar nous personatges i noves situacions per ser representades.



Amb el suport de: Amb la patrocini de:

Del 04 al 16/06/2019
La marca preferida de las hermanas 
Clausman
Autoria: Victoria Szpunberg 
Direcció: Glòria Balañà i Altimira
Repartiment: Maria Rodríguez i 
Diana Torné
Una producció del Teatre 
Tantarantana amb el suport de la 
Sala Beckett.

 

3r any de la Beckett  
al Poblenou
 

El 13 de juny, vine a celebrar 
que fa tres anys que som al 
Poblenou!

Properament a la Beckett

Activitats especials:

16:00h: Cafè amb Victoria Szpunberg, 
autora resident de la Sala Beckett la 
temporada 2018-19. Reserva la teva plaça 
a obrador@salabeckett.cat (Aforament 
limitat)

17:00h: Avançament de la temporada 
2019-20 amb els Personatges de la 
Beckett. Activitat exclusiva per 
aquelles persones que tenen el carnet de 
Personatge de la Beckett. Cal confirmar 
assistència a 
personatges@salabeckett.cat

18:30h: DJ al Menjador de la Beckett

20:30h: Show especial per a l’ocasió amb 
Las Glorias Cabareteras

Vine a la Beckett durant tot el dia a 
celebrar-ho i aconsegueix promocions 
especials.

Carnet de Personatge de la Beckett + 
entrada per Amor Mundi: 30€
Carnet de Personatge de la Beckett + 
entrada per Una gossa en un descampat: 
30€

Ja tens l’entrada? Carnet de Personatge 
de la Beckett: 20€

També pots comprar una samarreta de la 
Sala Beckett per 10€

I a més, penja una foto teva a la Sala 
amb el hashtag #3anysalPoblenou a 
Twitter, Facebook o Instagram. Vine, 
ensenya’ns-la i et convidarem a una 
Estrella Damm!

MÉS INFORMACIÓ A 

WWW.SALABECKETT.CAT

CURSOS DE DRAMATÚRGIA 

Del 08 al 13/07/2019
Estirant el fil
Amb Guillem Clua

De l’11 al 13/07/2019
Com pot la forma teatral 
representar/reaccionar davant un 
món globalitzat? I ho hauria de 
fer?
Amb Ella Hickson

Del 15 al 20/07/2019
Hipòtesis dramàtiques
Amb Enzo Cormann

Del 15 al 17/07/2019
Voluntat pròpia o destí?
Amb Ceren Ercan

Del 18 al 20/07/2019
L’infern latent
Amb Abel González Melo

TALLERS D’INTERPRETACIÓ

Del 08 al 13/07/2019
El mite de la precisió
Amb Rafael Spregelburd

Del 15 al 20/07/2019
Aproximació a la vida.
Escenes de Txèkhov 
Amb Àlex Rigola 

Del 15 al 20/07/2019
Dramatitzar
Amb Denise Despeyroux 

XIV Obrador d’estiu 


