Vine que xalarem!
AMICS DEL TEATRE DE RIPOLLET

Així doncs:
Gràcies, companys d’Amics del Teatre per a ser-hi sempre!
Gràcies al president, Joan Nonell i Valle que sempre el tenim a
punt quan el necessitem i a tota la Junta d’Amics del Teatre.
Aquest projecte és de tots!

I gràcies al públic per venir avui.
Sense vosaltres res es fa realitat!
I recordeu que entre tots hem de defensar que la cultura és
segura. I per això cal:
-

Que no us traieu en cap moment la mascareta.
Entreu i sortiu de forma esgraonada.

I respecteu totes la normativa COVID. Nosaltres, els actors,
ho farem!

Salut i teatre!
Amics del Teatre de Ripollet.
12 de desembre de 2021.

12 de desembre de 2021.
Amics del Teatre de Ripollet és una entitat sense ànims de lucre que
pertany al Centre Parroquial de Ripollet. Això vol dir que ningú cobra
per formar part d’aquest grup: ni els actors, directors, col·laboradors,
ni la junta. Tots els beneficis que obtenim de la venda de les
entrades, són per cobrir les despeses que genera la mateixa entitat.
Però aquest cop volem compartir part dels beneficis amb la Marató
de TV3: Val la pena!
Esperem que gaudiu d’una hora i mitja entretinguda, que
l’espectacle us ajudi a treure-us les cabòries del cap, que us
emocioneu i que rigueu força! Ara, més que mai, cal somriure,
encara que rere les mascaretes no se’ns vegi!
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Vine, que xalarem!
Avui veureu un recull d’escenes, cançons, danses... Algunes ja s’han fet i
vol ser un homenatge a temps passats dins Amics del Teatre. D’altres,
s’han creat expressament per l’ocasió i vol donar pas al futur, a la
continuïtat i a la il·lusió per l’ara i per demà.
Repartiment per ordre d’aparició:

Ellisabet Cofiné i Vilalta.

"Això és un infern" d'Annie, el musical.

Naroa Puig i García.
Ivet Tubau i Vilalta.
Mariona Cofiné i Vilalta.
Laura Almirall i Trias.
Bruna Rodríguez i López.
Blanca Tubau i Vilalta.

Martí Mayor i Camps.

Veu en off. Text elaborat per ell mateix.

Laia Vilardell i Canals.

Presentadora. Text elaborat per ella mateixa.

Àngels Trias i Manyosa.

"La Cançó "original "Chanson" del musical

Mercè Almirall i Trias.

"T'he Baker's wife"
Coreografia

Marta Figueras i Arús.

Marta López i Cano
Poema: La màgia del teatre de la Roser Canals
i Cabau.

Laura Almirall i Trias.

"Torno a ser al meu teatre" de la Laura
Almirall i Trias.

Júlia Antolinos i Paredes.

El meu asteroide. Del petit príncep. De Manu
Guix.

Elisabet Vilalta i Gómez.

L'Audició, de "El bon doctor" D'Anton

Josep Tubau i Sau.

Txékhov.

Elisabet Cofiné i Vilalta.

Arlet Tubau i Maldonado.
Coreògrafa.
Sandra Pintó i Trias.

La dona que ha parit un fill. Anònim.

Marta Serra i Mujal.

Text del club dels poetes morts. De walt
whitman.

Rosa Nonell i Valle.

La parella. Dels mateixos actors que la

Toni Liarte i Pareja.

interpreten.

Bruna Rodríguez i López.

Escena de l’obra “El petit príncep”. Adaptació

Nil Rodríguez i López.

teatral d’en Jordi Rodríguez i Gabriel.

Aina López i Vergara.
Mònica López i Torras

“La Pilarín” de “Cómeme el coco, negro” De la
Cubana.

Elena Vilalta i Gómez.

La cançó Dancing Queen. D’ABBA.

Mercè Gómez i Fandos.

Mariona Cofiné i Vilalta.
Núria Manyosa i Vilardell.

Tanca els ulls. De Txarango.
Coreògrafa.

Marta López i Cano i Núria Manyosa i

Elisabet Vilalta i Gómez.
Vestuari

“L’Orgasme” de “Glups” de Dagoll Dagom.

Maria Dolors Torras i Ollé.

Llums
Col·laboració en llums.

Mònica López i Torras.
Poema de "l'Hostal de la Glòria" de Josep
Maria de Sagarra.

Marta Figueras i Arús.
Marta López i Cano.

Vilardell.
Enric Trias i Manyosa.

Begoña Combarro i Domínguez.

So

Jordi Rodríguez i Gabriel.
Albert Martínez i Casamitjana.
Xavier Romero i Balaguer.

