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Bodas de Sangre
Información: 20 abril 2021 al 27 abril 2021 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos: Adults | Batxillerat | Secundària

Bodas de Sangre és l’obra més famosa de Federico García Lorca. Ho és pels seus
poderosos versos, per la seva màgica simbologia, pel retrat d’uns personatges arrelats a
una terra i a unes passions de les quals no poden fugir.
Després de Yerma, la companyia Projecte Ingenu insisteix en adaptar a Lorca i portar-ho
cap al nostre món actual. Ho fa amb la voluntat de divulgar l’obra i la figura del poeta
entre les generacions més joves, treballant per a mostrar la seva estricta vigència en el
nostre temps: Lorca, el nostre contemporani.
Per a fer-ho, la companyia s’acosta als versos lorquians sense renunciar al seu estil propi
on la plasticitat i la musicalitat impregnen l’escena i la paraula. Aquesta musicalitat que es
transformarà en cant en molts versos, estarà impregnada de tradició i modernitat a parts
iguals, barrejant música electrònica i sonoritats populars, retent homenatge a tant a
Camarón com a Rosalía.
Al final, Bodas de Sangre és un retrat pur i essencial de la passió amorosa enfront de les
convencions socials, un mirall on qualsevol jove se sent poderosament reflectit.
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Valors pedagògics:
‣ Conèixer l’obra d’un dels autors més importants de la història del teatre Español,
Federico García Lorca.
‣ Vincular els continguts argumentals de l’obra amb aspectes rellevants presents en el
món actual.
‣ Analitzar com es pot adaptar un text clàssic a través del teatre que inclou dansa, música
i teatre.
‣ Descobrir com els actors i actrius expressen, mitjançant la música, idees i emocions molt
pròximes a experiències reals.
‣ Reflexionar sobre el llenguatge musical, el procés creatiu i els diferents elements que
formen un projecte de teatre.
‣ Valorar la pràctica musical i coreogràfica com a font de coneixement i d’expressió.
‣ Acostar el públic jove a una experiència musical teatral original i crear interès per les arts
escèniques i les manifestacions culturals en general.
‣ Gaudir d’un espectacle en directe i descobrir una forma d’entreteniment.ento de
l’esperit crític i capacitat d’anàlisi de l’entorn.

Descarrega el programa de mà de la temporada escolar 2020-2021 aquí

Revisa el protocol que hem activat al Teatre Poliorama en prevenció del Covid-19

Precios y Descuentos
Preus

Totes les zones

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

Grups centres educatius +10pax.

-

10€
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Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

Grups centres educatius +10pax.
Reservar grup
La primera funció inclourà un col·loqui post-funció
d'uns 30 min.
* 1 invitació pel professorat cada 20 alumnes de
pagament.
* Pagament 30 dies abans de la funció.
* Els centres amb 150 alumnes o més, hauran
d'abonar una paga i senyal.
* Despeses de distribució incloses en el preu.

Reservar grup

Dl
Durada
1'30 h
Durada
1'30 h

Dt

Dc

10:45h

10:45h

HORARIS
Dj

Dv

Ds

Dg

10:45h

Espectacle en castellà

Espectacle en castellà
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