Imatge promocional de l'espectacle.
Divendres 22 de febrer
Teatre

"Immortal", amb Bruno Oro
Hause & Richman
Estàs preparat per ser etern?
Què faries si tinguessis tot el temps del món? TOT el temps del món.
Immortal és una comèdia dramàtica futurista on Bruno Oro es desdoblarà en multitud de personatges que
gaudiran, patiran o s’enfrontaran a la immortalitat.
Què faries si haguessis d’aguantar el teu sogre fins a la fi dels temps? Què faries si haguessis de treballar en
aquella feina que no t’agrada 200 anys més? Què faràs quan els teus propis fills ja siguin besavis?
El primer solo teatral de Bruno Oro acompanyat pels millors dos creadors teatrals de ciència-ficció: Marc Angelet i
Alejo Levis.
“Bruno Oro em va proposar escriure i dirigir una peça sobre la immortalitat, amb ell com a únic actor. El repte
–perquè és un repte– de generar un espectacle que fos divertit i profund alhora, que abordés temes d’una
transcendència brutal de manera honesta i sincera, que posés l’actor en el màxim compromís i risc possible,
generant moments dramàtics i d’altres còmics, em va seduir immediatament.” (Marc Angelet)
Idea
Bruno Oro
Marc Angelet
Dramatúrgia
Marc Angelet
Alejo Levis
Direcció
Marc Angelet
Intèrpret
Bruno Oro
Disseny espai, llums i so
Alejo Levis
Direcció de producció
Carles Manrique

Direcció tècnica
Xavier Xipell “Xipi”
Durada aprox.
65 min
CRÍTIQUES
“L’actor que va donar vida, entre d’altres personatges, a un impagable Artur Mas i a un memorable Ángel Acebes
a Polònia, fa un pas endavant amb l’exhibició d’un ampli catàleg interpretatiu, en què gestos, paraules i
moviments es desfermen a un ritme trepidant.”
José Carlos Sorribes (El Periódico)
“Una successió d’esquetxos de diferent eficàcia còmica nodrits amb un humor enginyós, fins i tot intel•ligent, i
amb una acurada direcció de Marc Angelet, així mateix coguionista de l’invent.”
Santi Fondevila (TimeOut)
Compra d’entrades i abonaments:

Horari | 21:00
Preu | 15 €; 12 € menors 25 anys, majors 65 anys o per compra anticipada a través www.auditoricastellar.cat. 10
€/entrada a partir de 10 entrades.
Destinataris | Públic general
Organitza | Ajuntament
Programa | Temporada de teatre i música gener-maig 2019
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