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Divendres 4 d'octubre de 2019

Teatre

"A.K.A. (Also Known As)", de Flyhard Produccions / Sala Flyhard

ENTRADES EXHAURIDES!

Carlos, em dic Carlos. Tinc 15 anys, o 16... Vaig a cole, m’avorreixo; quedo al parc
amb els col·legues; ballo hip-hop... i un dia conec la Clàudia i... màgia.

A.K.A. (Also Known As) ens parla d’un període de l’adolescència d’en Carlos del
qual nosaltres formem part. D’un moment en què, per circumstàncies alienes a ell,
trontollen els seus ciments, les seves arrels, la seva identitat. I és que en Carlos és
adoptat... i els ulls dels altres li fan plantejar quina és la seva “vertadera” identitat;
pot ser que no sigui del tot qui ha decidit ser. Perquè en el fons, som qui sentim que
som, o qui la gent creu que som?

Doncs d’això va A.K.A.: de com s’arrelen aquests gèrmens a la vida d’en Carlos.

Text

Daniel J. Meyer

Direcció

Montse Rodríguez Clusella

Repartiment

Albert Salazar

Escenografia

Anna Tantull

Coreografia

Guille Vidal-Ribas

Producció executiva

Roser Blanch

Sergio Matamala

Clara Cols
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Premis

Butaca a millor espectacle de petit format, millor text, millor direcció i millor actor

Max a millor autoria revelació i millor actor protagonista

Durada aprox.

75 min

CRÍTIQUES

“Albert Salazar comunica i emociona amb naturalitat extrema i gran presència
escènica (...) el seu joc entra en vena amb energia i vitalitat constants.”

Marcos Ordóñez (Diario El País)

“A.K.A. és una obra de denúncia que té els ingredients necessaris per atrapar tot
tipus d’espectadors que, més enllà de veure-la i d’indignar-se amb allò que s’hi
narra, esperem que en sortir tinguin la voluntat de canviar i fer canviar les coses.”

David Bueno (Time Out)

Horari | 21:00

Preu | general, 12 €; 10 € menors 25 anys, majors 65 anys o per compra anticipada
a través www.auditoricastellar.cat; 10 €/entrada a partir de 10 entrades

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Temporada de teatre i música setembre-desembre 2019
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