
Més teatre des de casa
original
Mentre no sapiguem quan podrem tornar anar al teatre, el Grup Focus no que aquest
confinament es converteixi en una època sense arts escèniques. És per això que des de
l’empresa teatral més gran del país s’ha volgut ampliar l’oferta cultural online, aquesta vegada
amb la iniciativa Anecdotari  a les xarxes socials. Tant als canals de Youtube com les xarxes
socials dels respectius teatres que formen part de Focus s’hi podran trobar petits vídeos on
artistes i gent del gremi explicaran anècdotes de la seva vida als escenaris. Aquesta proposta
ha estat possible gràcies a la col·laboració de molts professionals del món del teatre com
Clara Segura o Pere Arquillué. En aquestes petites càpsules recordaran imprevistos,
incidències tècniques, comentaris del públic enmig del silenci, tot d’anècdotes que els han
quedat gravades a la memòria. De moment ja es pot gaudir de la primera càpsula
protagonitzada per Josep Maria Pou.

Josep M. Pou encarna el capità Ahab a ‘Moby Dick’

L’Anecdotari s’anirà omplint mica en mica per intentar que ningú oblidi l’esperit de l’espectacle
en viu i l’univers especial que és el teatre. Aquesta nova iniciativa que trobem a les xarxes
socials se suma a una altra de les propostes de Grup Focus, la plataforma online
www.teatreacasa.cat on es pot gaudir de representacions teatrals filmades als quatre teatres
que gestiona Focus: el Romea, La Villaroel, el Goya i el Condal, o produccions audiovisuals
que tenen el seu origen al teatre.
També es podrà participar al #Teatrivial, un concurs de preguntes relacionades amb les
produccions teatrals i els espectacles que s’han presentat als teatres de Focus. El #Teatrivial
es pot trobar als comptes d’Instagram de tots quatre teatres del grup. Tots aquells que
responguin correctament totes les categories entraran al sorteig d’ un Ticket Regal per veure
una obra de teatre la temporada que ve a qualsevol dels teatres del Grup Focus.
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