
http://www.teatral.net/ca/noticies/19785/-la-fenix-impulsa-un-programa-dactivitats-de-franc-per-a-joves

Secció: Teatro
19/10/2017

La Fènix impulsa un programa d'activitats de franc
per a joves

Títol: Europa Espanya Català

La Sala Fènix engega un nou projecte pensat per a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, als que els
agradi el teatre. Es tracta del Teen Friday, el teatre és Nostre, un programa per a l'acostament al
teatre, que es desenvoluparà a través de diferents activitats GRATUÏTES com tallers, assajos i
espectacles de teatre d'octubre a desembre 2017.

Cada mes es realitzarà 1 trobada de portes obertes i tallers durant 1 divendres a la tarda. "En
aquestes trobades pretenem obrir les portes de la Sala Fènix perquè els joves es familiaritzin amb
el nostre espai, explicar-los el tipus de teatre que produïm i programem (màscares, objectes,
ombres, titelles ...)", exposen. S'organitzaran tallers pràctics de teatre amb el director, Felipe
Cabezas o amb els artistes que estan programats a la Sala Fènix.

Després, per tal d'involucrar-los encara més amb la realitat del procés creatiu, els joves seran
convidats als assajos de les companyies programades a la Sala amb la possibilitat de participació
en el procés creatiu dels espectacles produïts o coproduïts per la Sala Fènix, escoltant les seves
idees i opinions i prenent-les en compte de cara a la creació final.

A més, per incentivar i potenciar encara més el gust pel teatre, un divendres al mes els joves seran
convidats a assistir de forma gratuïta com a públic a una representació de l'espectacle que estigui
en programació. Aquest dia la venda normal d'entrades per a l'espectacle es tancarà per al públic
general, perquè la funció es reservarà per a públic TeenFriday. D'aquesta manera s'instaurarà a la
Sala Fènix el dia de l'espectador jove, el TeenFriday.

En total seran 2 trobades durant 2 divendres a les tardes i 3 espectacles de teatre durant altres 3
divendres a la tarda / nit.

L'objectiu és generar l'hàbit de considerar la cultura com a alternativa d'oci i apropar els joves al
món del teatre. "Creiem en la importància del teatre, de formar joves espectadors sigui una
experiència enriquidora per al teixit social i que aquestes accions, a llarg termini, milloraran els
hàbits de consum culturals generant un impacte positiu en el barri ia la ciutat."

Dates previstes:

20 d'Octubre, 19h (espectacle: Antologia, Jordi Bertan)

10 de Novembre, de 17h a 19h: assaig obert participatiu de El Bufón del Rey (Lear) de producció
de la Sala Fènix

24 de Novembre,19h ( espectacle RETRETE CABARETE dins del Cicle Anima, cicle de titelles per
a adults)

15 de Desembre, 19h (espectacle El Bufón del Rey (Lear) de producció de la Sala Fènix)

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES PER A TOTS ELS NOIS I LES NOIES.

RESERVES DE ACTIVITATS

Per a l'organització de les activitats i causa de l'aforament limitat de la Sala Fènix és molt important
reservar prèviament la vostra plaça per a les activitats:

reserves@salafenix.com o trucant al 934 41 34 67




