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Aquest any en fa 47!
47 anys que l'entitat del Centru organitza un concurs de teatre
amateur!
Que un projecte es perllongui en el temps només s'aconsegueix
quan hi ha il.lusió, entrega i, sobretot, estima. Estima a una afició:
la del teatre! En el Centru ens agrada fer teatre i potenciar-lo,
tant des de la producció pròpia com la d'altres companyies, tant
del poble com de fora, amb les que compartim el mateix
compromís: apostar per la cultura a partir de l'art escènic.
Quan hi ha aquesta empenta, no és important ni l'espai ni les
circumstàncies. Per això, aquest any, per 47ena vegada,
s'aixecarà cinc cops més el teló, perquè els canetencs i les
canetenques puguem gaudir de bones representacions amb les
companyies seleccionades. Les que ens recorden que el teatre
amateur és un teatre de gran qualitat!
La junta del Centru

TROFEUS
Premi Votació Popular
Premi millor muntatge
Premi millor Direcció
Premi millor companyia
Premi millor representació
en Català

.

Premi millor Actor Principal
Premi millor Actriu Principal
Premi millor Actor de repartiment
Premi millor Actriu de repartiment

EL CRÈDIT
de Jordi Galceran

NEBRASKA
de Jordi Portals i Casanova

Dissabte, 17 d' Abril - 18:00h

Diumenge, 25 d'Abril - 18:00h

L'Antoni s'adreça a una entitat bancària per
demanar un crèdit però el director decideix
denegar-li, i a partir d'aquesta trama que pot
semblar simple, es desenvolupa una història
que ens atraparà des del primer moment i que
s'anirà complicant conforme avança la
comèdia.
Es tracta d'anar obrint de mica en mica
aquesta caixa de sorpreses. Un text intel.ligent
escrit amb l'objectiu de fer-nos riure però
apuntant també els temes que ens fan
reflexionar, com el poder, la crisi econòmica, la
família i el límit humà davant certes situacions.

Tom Martin, un pres acusat d'haver segrestat i assassinat
cent sis persones en un teatre després d'una funció
escolar, espera al corredor de la mort ser executat a la
cadira elèctrica. Ell reitera que és innocent, però moltes
proves l'incriminen. És culpable? És innocent? Mike, un
funcionari que tracta els presos amb gran dignitat malgrat
defugir qualsevol implicació emocional amb ells, i Natalie,
una psicóloga molt professional fermament partidària de la
pena de mort, seran les úniques persones amb qui Tom
Martín compartirà anys de rutina i espera al corredor de la
mort. Un home innocent és a punt de morir a la cadira
elèctrica?

L'Antoni s'adreça a una entitat bancària per demanar un crèdit

AGRUPACIÓ TEATRAL
CASAL de CALAF

GRUP PRODUCCIONS CARLES CANET
de Granollers

FUM, FUM, FUM
de Jordi Sanchez

L'INSPECTOR
de Nikolai Gógol

Dissabte, 8 de Maig - 18:00h

Diumenge, 2 de Maig - 18:00h
En una remota província de Rússia,
confonen un jove aristòcrata inactiu
amb un inspector general del tsar, en
una missió secreta. Les autoritats
locals intenten amagar la gestió
catastròfica de la seva ciutat i
corrompre aquest desconegut per
atraure els seus favors. Entre realisme i
fantasia,
Gògol
escriu
aquesta
saborosa farsa, on els personatges es
dibuixen en un remolí de petiteses,
corrupció i estupidesa.

GRUP PIERROT TEATRE
de Centelles

GRUP TRIANGLE TEATRE
de Cornellà de Llobregat

MORT ACCIDENTAL D'UN
ANARQUISTA
de Dario Fo
Diumenge, 16 de Maig - 18.00h
Un anarquista mor després de caure per una
finestra quan està sent interrogat per la policia
de Milà. L'aparició d'un boig en la comissaria,
adoptant diferents personalitats, serà decisiva
per a la recerca dels fets autèntics que van
donar lloc a la mort del detingut.
Obra de teatre, basada en un fet real
esdevingut a la Itàlia dels 60, marcada per
l'humor característic de l'autor italià Dario Fo,
qui crea situacions surrealistes i absurdes per a
satiritzar els mètodes arbitraris que en la trama
utilitza la policia italiana.
.

GRUP L'ESCOTILLÓ G.T.
de Vilanova i la Geltrú

"Fum, fum, fum"ens proposa una visió irònica
de la família però sense carregar a fons
contra res. És una reflexió en clau d'humor
sobre les parelles que estan juntes per inèrcia
o per interès, sense amor... on la relació es
fonamenta en fum, fum i més fum... Com cada
any el Mateu i la Raquel reuneixen la família
per celebrar un Nadal ben tradicional. En mig
de la trobada familiar els conflictes que
sacsejaran les diferents parelles faran aflorar
infelicitats i frustracions, justament els dies en
què la joia, la pau i l'amor han de regnar per
decret segons marca el calendari.

