
QUATRE MOMENTS. TELÓ TEATRE.

Malgrat les dificultats, enguany Teló Teatre és fidel a la cita que té amb les
Festes i el poble de Cocentaina, i com ja és habitual des de fa més de 30
anys, estarà el 26 de juliol al Pati d’Armes del Palau per a escenificar un
nou projecte.

A causa de la pandèmia que estem sofrint, no es va poder celebrar el Dia
Mundial del Teatre el 27 de març i, com que ja ho teníem tot preparat,
pensàrem que aquesta celebració es podria traslladar a l’últim diumenge
de juliol. L’obra de hui, titulada «Quatre Moments», consta d’un monòleg i
de quatre obres de curta duració, denominat «Mini Teatre». Aquest tipus
de  teatre  curt  tracta  temes  de  molta  actualitat,  però  sempre  en  clau
d’humor, on es barregen la ironia, la crítica, moments satírics... És la gent
jove que ha passat per la  Mostra de  teatre en valencià a les escoles qui
porta els pes d’aquestes obres, però també actors i actrius veterans del
grup han recolzat aquesta representació, per a aconseguir , entre tots i
totes, que aquesta nit passen una estona molt agradable.

Esperem siga molt ben acceptada pel públic contestà.

Ordre: nom de les obres i personatges

MONÒLEG a càrrec de Joan Aura

PRESENTACIÓ: Ana Reig i Mateo López

XARRA XARRA

IAIO: Luis Reche

FILL: Joel Calonge

NORA: Anna Moltó

NOTÀRIA: Maria Ivorra



LA PERFECTA BELLESA

MELINA: Nayara García

LAURA: Nuria Agulló

REPRESENTANT: Mauro Torregrosa

MENJARS I DINERS

VENEDOR: Rafa Rico

CLIENTA: Ana Camarero

TRANQUI,TRANQUI

VANESSA: Maria Sanchis

ESTELLA: Laura Coderch

XICON: Mateo López

MÚSICA I LLUM: Carlos i Juan Carlos Cardona i Rafa Vidal

ATREZZO: Maruja Giner. Joan Aura

TRASPUNTS: Marcela Richart, Mari Carmen Seguí

MAQUILLATGE I PERRUQUERIA: Ana López i Mariola Reig

VESTUARI I MOBILIARI: Teló Teatre

ADAPTACIÓ I DIRECCIÓ: José Miguel López

COCENTAINA, 26 DE JULIOL DE 2020


