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Diumenge 6 de novembre de 2022

Teatre

Teatre familiar: "Univers"

Clica aquí per comprar entrades per a la sessió de les 10.30 h.

Clica aquí per comprar entrades per a la sessió de les 12 h.

Engruna Teatre.

Individus, objectes que es desordenen, es mouen i es tornen a ordenar. Que troben
l’equilibri i l’harmonia dins de la immensitat. Que busquen com existir enmig del
caos, en un lloc concret i un instant precís. Cada habitant d’aquest cosmos, cada so,
cada moviment, està subjecte a una fràgil relació amb tota la resta.

Univers és un espai on conviure amb la nostra vulnerabilitat i la capacitat d’adaptar-
nos a cada nova situació. Un lloc on explorar com allò més petit i aparentment
insignificant pot fer canviar-ho tot de la manera més inesperada. Una vivència única
i irrepetible que es construeix de nou cada vegada i esdevé un viatge evocador i
immersiu.

Una experiència sensorial per a la primera infància plena de poesia visual, música
en directe i moviment.

Idea original

Anna Farriol

Mireia Fernàndez

Txell Felip

Júlia Santacana

Direcció

Mireia Fernàndez

Acompanyament en la direcció

Núria Olivé

Interpretació

Anna Farriol

file:///
https://auditoricastellar.cat/bravo/univers/univers-10-30-h/
https://auditoricastellar.cat/bravo/univers/univers-12-h/


Júlia Santacana / Iria Corominas

Jordi Sala

Creació de l’espai sonor, tècnic i músic en escena

Jordi Sala

Espai escènic

Clàudia Vilà

Una coproducció de

Engruna Teatre

laSala/Festival El Més Petit

Edats recomanades

De 0 a 2 anys

Durada aprox.

40 min

CRÍTIQUES

“Una experiència sensorial i interactiva que els més menuts (el meu fill, entre ells),
gaudeixen amb ganes”.

Martí Figueras - Núvol

Horari | Dues sessions: 10.30 h i 12 h

Destinataris | Infància i públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Temporada de teatre i música setembre-desembre 2022
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