Nota de premsa
Reprís dóna el tret de sortida de la nova
temporada de Circ i Màgia del Centre
Cultural Terrassa
L’espectacle d’alta velocitat, Reprís, de la companyia
Teatre Mòbil, inicia, diumenge 20 de gener, la nova
Temporada Gener-Juliol 2013 del Centre Cultural que
continua mantenint la seva varietat en programació.
Un total de 26 espectacles, a més de les exposicions,
distribuïts entre les diferents línies de programació
(dansa, circ i màgia, música, directes, sarsuela, teatre i
monòlegs) formen part d’aquesta nova temporada 2013 del
Centre Cultural de Terrassa.
Temporada de Circ i Màgia
La nova temporada de Circ i Màgia continua oferint una
àmplia oferta d’espectacles per a tots els públics i es
consolida com una de les principals línies de programació
del Centre Cultural Terrassa.
Entre els mesos de gener a juliol de 2013 es podran veure a
l’equipament terrassenc 4 espectacles de circ i 2 de màgia:
Reprís del Teatre Mòbil (diumenge 20 de gener); Sobre rodes
del Circ Pistolet (diumenge 3 de febrer); L’impossibilista
de Sergi Buka (diumenge 10 de març); Merci bien! a càrrec
de Mumusic Circus (diumenge 14 d’abril); Déjà vu del Mag
Edgard (diumenge 5 de maig); i tancarà la temporada
l’espectacle circense Sopa de pedres de Teatre Nu (diumenge
2 de juny).
Reprís, l’espectacle
Reprís és un espectacle sobre les rodes d’un tren elegant,
llarg i fantàstic que transporta artistes de tot el món per
arribar a la teva ciutat i oferir-te una funció descomunal.
Així, músics barretistes, un mag, un ventríloc, famílies
circenses, en Guillem Tell i fuetistes lírics, pugen al
tren de la mà dels ferroviaris Sr. Carbonell, Ramiro i
Ronconi, i es preparen pel gran show.
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Un cop arribats, transformen el seu tren en un espectacular
escenari a tot color
i mostren els seus grans números
internacionals.
Al final, les disputes i els malentesos entre els artistes
acaben en una persecució de tots els personatges.
Fins a 19 personatges interpretats pels tres membres de
Teatre Mòbil fan de Reprís un espectacle ric, trepidant i
sobretot, molt divertit.

Teatre Mòbil
La companyia es va fundar a la ciutat de Manresa, l’any
1984, quan Marcel Gros, Atilà Puig i Jordi Girabal deixen
el grup de teatre de carrer El Setrill per produir els seus
propis espectacles en diferents teatres. Actualment, està
integrat per Marc Fonts, Jordi Girabal i Atilà Puig.
Des dels seus inicis, Teatre Mòbil ha apostat per l’humor,
dirigit al públic familiar, en els seus espectacles.
Inspirant-se en la tradició de pallassos, ha adaptat el seu
llenguatge al teatre, combinant espectacles de números amb
altres de línea argumental, sense perdre mai de vista el
públic a qui va adreçat.
Teatre Mòbil creu i aposta fermament pel teatre familiar i,
per aquest motiu, les seves obres estan pensades per a un
públic de totes les edats. Adapten els sketches clàssics de
pallassos amb la seva pròpia creativitat i els combinen amb
elements de màgia, música i números circenses com el
malabarisme.
Sempre fidels a un humor directe i eficaç, Teatre Mòbil és
una
companyia
plenament
consolidada
que
continua
sorprenent.
Fitxa tècnica:
Autors i Pallassos: Jordi Girabal, Atilà Puig, Marc Fonts
Direcció: Olivier Benoit
Producció: Teatre Mòbil
Durada: 60 minuts
Edat recomanada: A partir de 8 anys
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Les dades:
Circ: Reprís
Companyia: Teatre Mòbil
Data: Diumenge 20 de gener
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340
Preu: 7€
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat
Telèfon: 902 180 677
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