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Neix Entre Bambolines, el nou cicle d'AsSocPerla

Títol: Europa Espanya Català

El cicle Entre Bambolines vol apropar l'espectador a la feina que es fa per aixecar' una obra de
teatre, entre la direcció artística i els actors, escenògrafs, illuminadors i la resta de protagonistes
que intervenen en el procés de producció. Descobrirem com preparen les seves propostes
escèniques tres directors de teatre: Àlex Rigola, Magda Puyo i Lluís Homar. Cadascun
s'acompanyarà d'actors o altres collaboradors per mostrar al públic com treballa.

Hi haurà tres sessions, una per director. La primera tindrà lloc el proper dilluns 15 de febrer i
comptarà amb la participació d'Alex Rigola (director), Max Glaenzel (escenògraf) i Silvia
Delagneau (disseny de vestuari), que s'endinsaran en el món del poeta i dramaturg Federico
García Lorca a través de l'obra El Público, produïda pel TNC i el Teatro de la Abadía el 2015.

La segona conversa tindrà lloc el 14 de març i comptarà amb la participació de Magda Puyo
(directora), Mireia Trias i Judit Farrés (actrius), que parlaran de la seva proposta Confidències a
Allà, produïda per Àtrium Produccions el 2014.

El dilluns 4 d'abril tindrà lloc la darrera sessió del cicle i comptarà amb Lluís Homar com a
protagonista, acompanyat per Mar Ulldemolins i Joan Carreras (actors), per parlar de L'Art de la
Comèdia, produïda pel TNC el 2015.

Totes tres sessions tindran lloc a les 19h a la Biblioteca de Catalunya (c. Hospital, 56, Barcelona).

#AsSocPerla va néixer al març de 2013 a partir del desig d'un grup d'espectadors de vincular-se
més estretament amb la companyia La Perla 29. Treballa per divulgar l'activitat teatral de La Perla
29, organitzar activitats amb la finalitat de gaudir i donar a conèixer les produccions escèniques de
la companyia (debats, colloquis, presentacions, assajos a porta tancada, etc.), proporcionar als
associats informació i proximitat en relació amb les produccions escèniques de La Perla 29 i
promoure activitats de caire divulgatiu i formatiu al voltant de les arts escèniques i de la cultura.

Més informació a La Perla 29 (93 217 17 70) o a assocperla29@gmail.com.


