CLASSE
Espai: La Villarroel
Dia: divendres 30 abril i divendres 07 maig
Hora: 20.00 h
Idioma: català
Durada: 90 minuts

Sinopsi
El fill de la Sarah i el Brian té 9 anys.
El seu mestre diu que li costa aprendre,
i que li podria anar bé un psicòleg.
Però el Brian i la Sarah, que s’acaben de separar,
no tenen bons records de l‘escola, ni dels professors.
La trobada entre els pares i el professor
es converteix en una confrontació dura i divertida
sobre les diferències de classe, el paper de l’escola
i com afrontem les dificultats a l’escola, a la parella i a la família.
Encara que tots volen el millor per al nen,
són incapaços de posar-se d’acord.
CLASSE és un espectacle de Sixto Paz
coproduït amb La Villarroel.
Dirigit per Pau Carrió.
Interpretat per Pau Roca, Pol López i Carlota Olcina.

Mesures d’accessibilitat
❙ Visita tàctil prèvia (a les 18.30 h)
❙ Audiodescripció, en directe
❙ Elements tàctils: mapa 3D de l’espectacle
❙ Interpretació en llengua de signes
❙ Subtitulació
❙ Bucle magnètic
❙ Lectura fàcil

La Villarroel
Carrer Villarroel, 60. Barcelona
www.lavillarroel.cat
Telèfon: 93 309 70 04
Com s’hi arriba?
Metro L1 Urgell i L5 Hospital Clínic.
Bus 59, V11, H12, 121.

Aquesta primavera Festival Simbiòtic
impulsa un circuit de teatre accessible
amb el Teatre Tantarantana,
La Villarroel i el Teatre Nacional de Catalunya

Només és teatre si és per tothom

Festival Simbiòtic és una iniciativa de We Act Assoc
En col·laboració amb:
Teatre Tantarantana, La Villarroel
i Teatre Nacional de Catalunya
Amb el suport de:
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB),
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC),
Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM),
BIT Habitat i la Xarxa d’Ateneus de Fabricació

Més informació: www.festivalsimbiotic.es

@simbioticfest
@simbioticfest
@festivalsimbiotic

Programa en Lectura Fàcil

