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DIUMENGE, 12 DE NOVEMBRE- 19 H. AUDITORI MUNICIPAL
TEATRE

FARFULLIT TEATRE
presenta

DEKIA
UNA ENTREVISTA DE TREBALL

Sinopsi de l’obra:

En una entrevista de treball per a una gran multinacional estan citats els
quatre aspirants finals. El model de selecció és un tant estrany, ja que serà
un col·loqui conjunt amb diverses proves per a aconseguir el lloc de feina
la qual cosa provoca situacions molt diverses, mantenint a l’espectador en
alerta constant al llarg de tota la representació. 

REPARTIMENT: Ferran Augé: Víctor Pons, Enric Font: Cèsar Monzonís, 
Mercé Degàs: Rosa Berbegall, Carles Bueno: Josep Vidal.

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA: Rosa Berbegall
ADAPTACIÓ DEL TEXT:Farfullit Teatre
CARTELL, SO I LLUMS: Josep Orihuel
DIRECCIÓ: Cèsar Monzonís

Entrada gratuïta.



DIJOUS, 23 DE NOVEMBRE.- 18 H. CASA DE CULTURA.
TEATRE SOCIAL

Un obra de Christina Gavel

Cada huit hores, una dona és violada a Espanya. Les dades de juliol del
Ministeri de l'Interior comptabilitzen una mitjana anual de 1.200 violacions
entre 2009 i 2015. Amb aquest monòleg es pretén que l’espectador puga
comprendre millor pel que es passa després d’una vivència d’aquest tipus i,
fins i tot, ajudar als que hagen passat pel mateix trauma. 

 Efecte Foehn  està, doncs, basada en una experiència real d'assetjament
sexual. Per açò, aquest monòleg no és un text més, no és parafrasejar a
autors llunyans i consagrats; açò és un fet únic i especial, que recupera el
contacte humà del teatre. És el 'despullar-se davant l'espectador' mostrant
el dolor, amb un text que no s'ha sentit abans i potser mai més es tornarà a
escoltar. Es tracta d'un viatge únic a través del dolor físic i psicològic.

Sota  el  patrocini  del  Departament  d’Igualtat  i  Joventut de  l’Excma.
Diputació Provincial d’Alacant.

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidories de Cultura i de Serveis Socials.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets i l’Excma. Diputació d’Alacant.
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