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MOSTRA TALLER DE TEATRE
DILLUNS, 2 DE FEBRER, a les 20:30 hores
DIMARTS, 3 DE FEBRER, a les 18:30 hores

4ª. MOSTRA DELS ALUMNES DEL TALLER DE
TEATRE “TOTS ELS DILLUNS I DIMARTS DEL
MÓN” de les Artistes locals.
La companyia reusenca de teatre 'Les Artistes Locals' ha organitzat, a partir del 6
d’octubre de 2014 i fins el 3 de febrer de 2015, dos cursos al Bravium Teatre. Un
per a joves de 12 a 18 anys, i un altre per adults a partir de 18 anys.
Un curs dedicat a fer un tast de tots els aspectes teatrals, des de la improvisació, a
l’expressió corporal i la veu, i la posada en escena de tot això davant d’un públic
(recull d’escenes al mes de febrer i obra de teatre al mes de juny)
Els objectius del curs són viure el teatre, aprenent, conèixer gent nova amb les
mateixes inquietuds i sobretot divertir-se!
Aquest és un petit espai on nosaltres, Les Artistes Locals, volem mostrar unes
línies dibuixades, unes pinzellades de la nostra vida, un alè de la nostra alegria, un
gota de suor de la nostra feina i un crit de les ganes de seguir!
En definitiva, aquest és el nostre petit racó que el volem compartir amb tots vosaltres, perquè ens agrada ensenyar el
que a nosaltres ens fa viure, moure i gaudir: EL TEATRE!
PREU ENTRADA: 2 euros

CARNAVAL 2015
DEL 12 AL 17 DE FEBRER
La imatge il·lustra un bufó amb un antifaç amb la rosa de Reus, amb dues cartes de pòquer
subjectades amb els números 6 i 9. La festivitat del Carnaval se celebrarà a Reus del 12 al 17
de febrer.
Tots els actes es poden consultar a: www.frac.cat

ASSEMBLEA
DIVENDRES, 20 DE FEBRER, les 21:30 hores

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES
ASSEMBLEA EXTRAÒRDINARIA DE SOCIS I SÒCIES
D’acord amb el que estableix l’article 13è dels actuals estatuts de Bravium Artístic i Cultural de Reus, la Junta
directiva en reunió celebrada el dia 12 de desembre de 2014.

ACORDA:
1r. Convocar l’Assemblea general ordinària el dia 20 de febrer de 2015 a 2/4 de 10 del vespre en primera
convocatòria i a les 10 del vespre en segona. Seguidament es farà l’Assemblea Extraordinària per escollir les
candidatures presentades més votades per a cobrir la Presidència del Bravium AC.
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ESPECTACLE DE TITELLES
DIUMENGE, 22 DE FEBRER, a les 12:00 h.

COMPANYIA DE TITELLES “L’INVISIBLE
TITELLES”
“LA QUE ESCOMBRAVA L’ESCALETA”
SINOPSI:
Una rata molt presumida que es dedica a "sus labores" i
té la casa requeteneta. Escombrant l'escala que dóna al
carrer un dia es troba una moneda i ràpidament es posa a
pensar en què gastar. Se li ocorren diverses idees: comprar-se un vestit, un barret, ... al
final, decideix que es comprarà cinta de seda per posar-se un llaç rosa i estar més
guapa. Engalanada amb el seu llaç surt al carrer a fi d'aconseguir marit. Passen
diversos animals que li demanen matrimoni (un gall, un gos, un porc, ...) i, la pregunta
clau per decidir si vol o no casar-se amb ells és: I a la nit què faràs? O A veure com
cantes? No li satisfan les respostes d'aquests pretendents, els sons que emeten, però
quan arriba el gat i diu miauuuu, decideix que amb ell es casarà. I així ho fa. Quan
arriba la nit de noces no cal molta imaginació per saber el que pot arribar a passar.
Tant els titelles com els decorats i demes elements que s’utilitzen en les representacions son de construcció
pròpia, han estat elaborats en el nostre petit talleret a partir d’uns esbossos previs. S’utilitzen materials com el
papier-macher, el cartró, la fusta.... A vegades reciclant diferents objectes i treballant-los fins assolir el resultat
desitjat . El vestuari dels titelles ha estat confeccionat per la Montse, una modista professional, cuidant fins el
mes mínim detall.

PREU ENTRADA: 5 EUROS
ESPECTACLE DE MÀGIA
DISSABTE, 28 DE FEBRER, a les 18:30 h.

LES MARAVELLES DEL MAG MARKO
El mag Marko, un artista que compta amb quatre dècades de carrera professional,
sorprendrà als seus fanàtics i amants de la màgia en un espectacle que demostrarà
el seu talent i capacitat artística amb impactants trucs amb espases, serres,
desaparicions, cossos que es separen i moltes sorpreses més
Marko ha treballat en la dècada dels 90 amb TVE amb programes de Tv com “La
Palmera” i “No te rias que es peor” a més dels seus espectacles de màgia,
Marko realitza cada any presentacions en importants congressos, conferències, i
festivals de màgia. Ha escrit diversos llibres teòrics i també presentacions
audiovisuals amb DVD. Que serveixen de molta utilitat per als qui es dediquen a la màgia.
Ha viscut a Barcelona durant 2 dècades, època que va crear escola i va fundar una tenda _escola de màgia. I on
va recorre tota la geografia del país en Revistes i grans festivals.
Actualment Marko viu a Panamà on treballa i dirigeix un teatre a la capital.

PREU ENTRADA: 7 EUROS – SOCIS: 5 EUROS
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