RECURSOS CULTURALS

TEATRE ONLINE
CANALS DE STREAMING TEATRAL
JOVE TEATRE REGINA
Estrena cada reestrena cada divendres a les 17h espectacles que han anat passant
per la seva sala. Els podeu veure al seu canal de youtube. Estigueu atents a
l'estrena d'aquesta setmana!
https://www.youtube.com/channel/UCYB0lmvrrJu4d8TI27kszJQ
ELS TITIRITEROS DE BINÉFAR
Cada dia, a les 10h, al seu canal de Facebook, ofereix un petit espectacle de titelles.
https://www.facebook.com/titiriteros/

OBRES DE TEATRE
ADOSSATS (adult)
De Ramon Madaula.
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/teatre-iopera/adossats/coleccio/15250/6035616/?utm_source=Butllet%C3%AD+informatiu
.+Teatres+del+Grup+Focus&utm_campaign=84f5565511-soc-teatre-soc-acasa&utm_medium=email&utm_term=0_419c32241b-84f5565511-43254637
EL FANTASMA DE CANTERVILLE (adult)
D'Oscar Wilde
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/teatre-i-opera/el-fantasma-de-canterville-1/coleccio/15250/6035683/
EL SOMNI D'UNA NIT D'ESTIU (Adult)
A càrrec de la cia. de teatre La Trepa en la seva actuació al Jove Teatre Regina.
https://www.youtube.com/watch?v=0E2YzT5JFk8
PIPI LANGSTRUMP (Familiar)
A càrrec de la cia. Lazzigags en la seva actuació al Jove Teatre Regina.
https://www.youtube.com/watch?v=mrL-11BDVDQ

LA GALLINA DELS OUS D'OR (Familiar)
A càrrec de la cia. Teatral La Trepa al Jove Teatre Regina.
https://www.youtube.com/watch?v=PTYilcHEuBs
ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES (Familiar)
A càrrec de Viu el teatre, productora de teatre per a infants i programadora de la
programació familiar del Petit Romea.
Per a la Versió en català, introduïr la paraula de pas: aliciameravellesmusical
Per a la versió en castellà, introduïr la paraula de pas: aliciamoviles
https://vimeo.com/265167578
PINTAMÚSICA (Infants de 3 a 5 anys)
A càrrec de Viu el Teatre, productora de teatre per a infants i programadora de la
programació familiar del Petit Romea.
Paraula de pas: pintamusica
https://vimeo.com/397952123
EL JOVE BARBER DE SEVILLA (Familiar)
A càrrec d'El Petit Liceu.
https://www.youtube.com/watch?v=dpV49xNbIUg
LA FLAUTA MÀGICA (Familiar)
A càrrec d'El Petit Liceu.
https://www.youtube.com/watch?v=x-c0pcZ_39M
LA VENTAFOCS (Familiar)
A càrrec d'El Petit Liceu.
https://www.youtube.com/watch?v=8XT4tetzxuk
PERE I EL LLOP (Familiar)
A càrrec d'El Petit Liceu.
https://www.youtube.com/watch?v=WrlxrLIkJYs
OUT OF THE CAGE (a partir de 6 anys)
A càrrec de l'Auditori de Barcelona.
https://www.youtube.com/watch?v=19lwAxypFPY
PICA-SO (a partir de 2 anys)
A càrrec de l'Auditori i el Museu Picasso de Barcelona.
https://www.youtube.com/watch?v=47fNQc4DL6w&feature=youtu.be
RHUM (adult)
A càrrec de la companyia Rhum i Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=ccrtMl9n2V8&feature=youtu.be
INVISIBLES (familiar)
Espectacle familiar de circ a l'Ateneu Popular Nou Barris.
https://vimeo.com/200708205

LA BELLA I LA BÈSTIA (familiar)
A càrrec de la companyia Joventut de la Faràndula
https://www.youtube.com/watch?v=D1XaZjZRAd8&list=PL17jmPTee7wjt_Rkrsa53Z
GKTB-y0ZWsg&index=10&t=1648s
L'ART DE LA COMÈDIA (adult)
D'Eduardo de Filippo i estrenada al TNC. Amb Lluís Homar.
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/teatre-i-opera/lart-de-la-comedia-1-11-072015/coleccio/15250/5538388/

ALTRES INICIATIVES
CORONAVIRUSPLAYS (adults)
#CoronaVirusPlays és una iniciativa en la qual el dramaturg Jordi Casanova ha
proposat a altres dramaturgs i dramaturgues que es llancin a escriure monòlegs, de
3 minuts de durada, que tinguin com a tema el confinament per la pandèmia, que
els pengin a les xarxes i que actors i actrius es gravin interpretant per posteriorment
compartir-los. La iniciativa ja suma textos d’Eulàlia Carrillo, Marta Buchaca, Blanca
Bardagil, Roger Torns, Adrià Cuatrecases, Sílvia Navarro iel mateix Casanovas.
https://twitter.com/search?q=coronavirusplays&src=typed_query

