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Us presentem la setena temporada de la campanya Escena
Jove, amb el millor teatre per a estudiants fet per professionals
valencians, perquè pensem que el teatre és una eina
extraordinària per a donar suport al vostre treball a l’aula.
Aquest any Escena Jove torna amb les energies renovades i
amb nous espectacles i propostes per als centres de secundària
i batxillerat i les escoles d’adults.
Escena Jove és una campanya promoguda per CRIT Companyia
de Teatre. La nostra companyia és referent en aquest tipus de
públic, i per eixe motiu, enguany hem guanyat el premi Talent
Jove de la Comunitat Valenciana.
Escena Jove ofereix espectacles útils per al treball a l’aula:
parteixen de la programació curricular, compten amb unitats
didàctiques coherents i interessants que es poden treballar
abans o després de l’espectacle i les representacions sempre
acaben amb un col·loqui enriquidor entre els actors i les
actrius i el públic.
Treballem amb atenció i respecte cap al públic a què ens
dirigim, perquè creiem en allò que fem i perquè els i les
estudiants són el públic del futur i volem que visquen la seua
assistència al teatre com una experiència enormement positiva.
Potser per això les persones que ens contracten solen repetir.
Presentem un format d’espectacle que pot ser representat tant
en un teatre com al saló d’actes del vostre centre. Els nostres
preus són ajustats i raonables.

Per veure els nostres espectacles:
Opció 1: Veniu als teatres d’Escena Jove: de 6 a 7 € per
entrada (IVA inclòs), depenent de l’espai que ens
programe. 4 € per alumne (IVA inclòs) per a les representacions del Centre Teatral Escalante de la Diputació de València.
Opció 2: Portem l’espectacle al teatre de la vostra localitat o
al saló d’actes del vostre centre. Contacteu amb
nosaltres per a què us fem un estudi personalitzat
d’aquesta opció.
Per a reservar les dates que més us convinguen, per a
descarregar-vos el catàleg 2018-2019 i per a trobar més
informació sobre els espectacles, les dates previstes, les
crítiques i els comentaris del professorat i de l’estudiantat,
visiteu la nostra web: escenajove.com.

Os presentamos la séptima temporada de la campaña
Escena Joven, con el mejor teatro para estudiantes hecho
por profesionales valencianos, porque pensamos que el
teatro es una herramienta extraordinaria para apoyar
vuestro trabajo en el aula.
Este año Escena Joven vuelve con las energías renovadas y
con nuevos espectáculos y propuestas para los centros de
secundaria y bachillerato y las escuelas de adultos.
Escena Joven es una campaña promovida por CRIT
Companyia de Teatre. Nuestra compañía es referente en
este tipo de público, y por eso hemos ganado este año el
premio Talento Joven de la Comunitat Valenciana.
Escena Joven ofrece espectáculos útiles para el trabajo en el
aula: parten de la programación curricular, cuentan con
unidades didácticas coherentes e interesantes que se
pueden trabajar antes o después del espectáculo, y las
representaciones siempre terminan con un enriquecedor
coloquio entre los actores y actrices y el público.
Trabajamos con atención y respeto hacia el público al que nos
dirigimos, porque creemos en lo que hacemos y porque los y
las estudiantes son el público del futuro y queremos que vivan
su asistencia al teatro como una experiencia enormemente
positiva. Quizá por eso quienes nos contratan suelen repetir.
Presentamos un formato de espectáculo que puede ser representado tanto en un teatro como en el salón de actos de
vuestro centro. Nuestros precios son ajustados y razonables.

Para ver nuestros espectáculos:
Opción 1: Venid a los teatros de Escena Joven: de 6 a 7 € por
entrada (IVA incluido, dependiendo del espacio que
nos programe).
Opción 2: Llevamos el espectáculo al teatro de vuestra
localidad o al salón de actos de vuestro centro.
Contactad con nosotros para que os hagamos un
estudio personalizado de esta opción.
Para reservar las fechas que más os convengan, para
descargaros online el catálogo 2018-2019 y para encontrar
más información sobre los espectáculos, las fechas previstas, las críticas y los comentarios del profesorado y
estudiantes, visitad nuestra web: escenajoven.com.

Dramatúrgia: Anna Marí
Direcció:
Pep Sanchis
Intèrprets:
Anna Marí
i Daniel Tormo
Escenograﬁa: Los Reyes del
Mambo
Duració:
55 minuts + col·loqui
posterior: 15 minuts
aprox.

“Un espectacle molt intel·ligentment
concebut, entretingut, divertit, de
llenguatge riquíssim i que ompli un buit
en el patrimoni cultural i literari (...)
Espill porta ja més de dues-centes
representacions pel territori, tot un aval
que demostra que aquesta crítica
mordaç a la societat del seu temps fa del
clàssic de Jaume Roig un contemporani
que parla a la gent d’avui”.
Inma Garín – Cartelera Túria.
A l’espectacle s’ha modernitzat el llenguatge original, però es manté bona part de les rimes i el lèxic
de la novel·la. S’interpreten els personatges a
ritme de rap i de cançons medievals valencianes,
tot evidenciant els conﬂictes de gènere des de
l’edat mitjana ﬁns els nostres dies. Els joves acaben
pensant que l’Espill és una novel·la extraordinària.
La nostra versió teatral d’Espill està publicada per Edicions del
Bullent, en la col·lecció “Torsimany”, núm. 6

EL NOU TIRANT
Dramatúrgia:
Direcció:
Intèrprets:

Pasqual Alapont
Anna Marí
Victoria Mínguez
i Ramon Rodenas
Escenograﬁa:
Los Reyes del Mambo
Selecció musical: Daniel Tormo
Duració:
60 minuts + col·loqui
posterior: 15 minuts aprox.
Dos actors envoltats de
llibres. Vint personatges de la
primera novel·la moderna
d’Europa.
Una experiència trepidant de
transformació. Besos furtius,
ferides que cremen, traïcions
sagnants i la ironia, el somriure i la rialla.

“El triomf d’aquesta
obra de la
companyia CRIT
està, precisament,
en haver trobat una
alternativa escènica
per bastir una versió
entretinguda
d’aquest clàssic”.
Manuel Lillo Revista El Temps.
Els actors conten i canten la
història de Tirant amb l’emoció amb què va ser escrita en
un viatge teatral a través del
temps.
El text en què es basa l’espectacle està
publicat per Bromera en la col·lecció
Micalet Teatre. “Tirant lo Blanc”
Adaptació: Pasqual Alapont. Dibuixos:
P. Vivó. Núm. Col·lecció: 27

Espectacle en valencià

ESPILL

MIGUEL
HERNÁNDEZ
DESPUÉS DEL
ODIO

Espectáculo en castellano

Dramaturgia: Daniel Tormo, a partir de
textos de Miguel Hernández.
Dirección:
Pep Sanchis
Intérpretes:
Josep Valero, Anna Marí y
Daniel Tormo.
Escenografía: Los Reyes del Mambo
Música original: Panchi Vivó
Colabora:
Herederos de Miguel
Hernández y Centenario
Miguel Hernández
Duración:
55 minutos + coloquio posterior: 15 minutos aprox.

“Después del odio nos queda la escritura.
Es entonces cuando surge el perfecto
montaje de CRIT, su rotunda
vinculación a la realidad de un tiempo y
de un poeta. Magnífico acercamiento a la
vida y a la obra de Miguel Hernández”.
Alfons Cervera, escritor y periodista.
Miguel Hernández, después del odio presenta a tres
actores que recorren el tiempo y la vida de las personas
que de algún modo marcaron la vida y la obra de Miguel
Hernández. Viajamos, además, al ambiente social y
cultural de la España de entonces. En escena aparecen
más de quince personajes, desde Lorca a Neruda, Joseﬁna Manresa o Pablo Neruda, entre muchos otros.
Presentamos un espectáculo de hoy y para hoy, con
canciones en directo (como una elegía a ritmo de rap), que
pretende reivindicar la poesía y, en concreto, la de Miguel
Hernández. Una de las mejores de nuestro siglo XX.
Miguel Hernández, después del odio es un espectáculo
sincero, divertido y emotivo que ya ha sido representado
más de trescientas veces en teatros de todo tipo con el
reconocimiento del público y de la crítica.

“El silencio de nuestros alumnos a lo
largo de la representación nos hizo ver lo
que posteriormente confirmamos con sus
palabras: les había gustado mucho y
habían quedado impactados. ¡Hasta
recordaban todos los poemas recitados o
cantados cuando, más tarde, en clase, los
leíamos!”
Soledad Martín y Víctor Latorre,
Profesores de secundaria

Texto original: Anna Marí
Dirección:
María José Soler y Anna Marí
Intérpretes:
Xavi Cubas y Eliyos Ruile
Música y espacio sonoro: Josep Zapater
Espacio escénico:
Luis Crespo
Idioma:
75% en inglés y 25% en
castellano o valenciano (a
elegir por el centro)
Duración:
55 minutos + coloquio posterior: 15 minutos aprox

“Se trata de 55 minutos súper
divertidos que combinan textos en
inglés con otros en valenciano o
castellano. Muy recomendable para
institutos y escuelas. (...) Un
espectáculo que entusiasma por su
originalidad. A partir de ahora la
dura tarea de aprender inglés será
menos ardua gracias al método
“Extreme Language Learning”.
Inma Garín - Cartelera Turia

Why English? no es el típico espectáculo en inglés. Se
basa en un texto riguroso y trata los problemas del hecho
mismo del aprendizaje lingüístico: diﬁcultades, mitos,
utilidades... para tratar de motivar al estudiante. Todo
esto acompañado de una dirección ágil y divertida, y
música y canciones en directo.
En Why English? Xavi es un músico que quiere ir a probar
suerte a Inglaterra porque no tiene trabajo, pero no sabe
mucho inglés. Él se considera un caso perdido porque
después de muchos años estudiándolo, nunca ha conseguido aprender a hablarlo. Así que se apunta a una academia
bastante peculiar: la academia de Extreme Language Learning, donde de la mano del profesor Ruile, sufrirá un sinfín
de desventuras.
El texto del espectáculo ha sido creado por Anna Marí
(doctora en Filología Inglesa y dramaturga) con la colaboración de Daniel Tormo (dramaturgo y profesor de español
como lengua extranjera) y Eliyos Ruile (actor nativo de
Australia y profesor de inglés en Valencia).

INFORMACIÓN, CONTRATACIÓN Y RESERVAS
PARA LAS SESIONES DE
“WHY ENGLISH?”
ESCENOART CULTURA

Teléfono: 964506640
Web: www.escenoart.com
Correo electrónico: info@escenoart.com

Espectacle en anglés

WHY ENGLISH?

LA LLUM
DEL MÓN

Nou espectacle
“Excel·lent proposta, que
s’hauria de programar més
vegades i a més llocs”
Nel Diago - Cartelera Túria
A La llum del món presentem un retaule, des
d’una aproximació en clau de comèdia, amb
cançons i música en directe, interpretat per
quatre actors i basat en alguns passatges de
la Bíblia.
Els de CRIT sentim la necessitat de posar-nos
davant del llibre que ha inspirat més llibres,
històries, imperis, regnes i estats, guerres,
obres pictòriques, obres escultòriques, obres
arquitectòniques i obres teatrals que cap
altre. Sentim la necessitat d'enfrontar-nos,
des de la nostra visió de ciutadans europeus i
valencians del segle XXI, i des de les nostres
creences o no creences particulars, a la Bíblia
i a alguns dels seus protagonistes.
La llum del món és fruit de la nostra necessitat de submergir-nos en un dels textos
fundacionals de la nostra cultura, sense el
coneixement del qual no podem entendre
qui som, d’on venim i, potser, on podríem
anar com a creadors i ciutadans europeus del
segle XXI.

Text:
Daniel Tormo i Anna Marí
Direcció:
Anna Marí
Direcció de moviment: María José Soler
Intèrprets:
José Montesinos, Panchi Vivó,
Daniel Tormo i Anna Marí
Música:
Panchi Vivó
Espai escènic: Luis Crespo
Il·luminació: Víctor Antón
Vestuari:
Tonuca Belloch
Cap tècnic:
Mundi Gómez
Patrocina:
Institut Valencià de Cultura
Col·labora:
Ajuntament d'Alboraia

“Es pot parlar millor de les
emocions, de les fragilitats humanes,
de la nostra identitat i anhels? (...)
El que ha aconseguit CRIT és fer
d’allò tradicional un llenguatge
contemporani”

Óscar Brox - Revista Détour

Funcions matinals previstes durant les representacions de l’espectacle al Teatre Micalet de l’11 al 21
d’octubre de 2018.

Espectacle en valencià

Espectacle en valencià

L’INCREÏBLE
ASSASSINAT
D’AUSIÀS MARCH
Nou espectacle
Text:
Direcció:

Una producció de Centre Teatral
Escalante de la Diputació de
València amb CRIT Companyia
de Teatre

Daniel Tormo i Anna Marí
Anna Marí

Ausiàs March ha mort. Certament va morir
fa segles, però... va morir del tot? Per què
hi ha un carrer d’Ausiàs March a cada
poble? Per què hi ha escoles, instituts,
col·legis majors i tantes altres coses que
porten el seu nom? Què signiﬁca tot això?
Potser que la vida d’un escriptor perdura si
la seua obra transcendeix, si es converteix
en clàssica, si l’autor mateix es converteix
en un símbol? I què signiﬁquen els símbols
per als pobles?
Presentem un espectacle en forma de
thriller en què, a partir d’una investigació
policial, indagarem les raons d’un assassinat, i buscarem el seu culpable. Viatjarem,
a través de cançons i música en directe, i a
través de la memòria que travessa el
temps, a la València del segle XV i a la
València de hui. Coneixerem l’Ausiàs March
del segle XV i el que hui perdura. Ens emocionarem amb un espectacle de hui per a
celebrar l’obra d’un dels millors poetes de
la història.

FUNCIONS PER A INSTITUTS:
del 22 de març de 2019 al 17 d’abril de 2019

Lloc per determinar a la Ciutat de València.

RESERVES:

TEATRE ESCALANTE

Telèfons: 96 391 87 08 / 659 182 712
Correu electrònic:
grupsescolars.escalante@dival.es
Web: www.escalantecentreteatral.com

(reserves escolars)

“UN THRILLER
MUSICAL SOBRE
LA MEMÒRIA DEL
POETA VALENCIÀ”

Calendari Previst
ESCENA JOVE AL TEATRE MICALET DE VALÈNCIA
LA LLUM DEL MÓN: divendres 19 d'octubre a les 10 i 12
hores. S’obriran més funcions tal i com es vagen
omplint les sessions.

EL NOU TIRANT: dilluns 4 i dimarts 5 de febrer de 2019.
Sessions a les 10 i 12 hores.

ESPILL: dilluns 6 i dimarts 7 de maig de 2019. Sessions a les 10
i 12 hores.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon: 685 78 03 64
o al correu electrònic: escenajove@gmail.com
Preu per alumne: 6 € (IVA inclòs)

ESCENA JOVE AL ESPACIO INESTABLE DE VALÈNCIA
MIGUEL HERNÁNDEZ, DESPUÉS DEL ODIO
WHY ENGLISH?
Consulteu dates i sessions previstes a través del correu:
inestablesporlaeducacion@espacioinestable.com
o al telèfon 963 919 550.
Preu per alumne: 7 € (IVA inclòs)

ESPECTACLES D’ESCENA JOVE A ALTRES CIUTATS DE
LA COMUNITAT VALENCIANA
Els espectacles d’Escena Jove també podran veure’s a altres
ciutats de la Comunitat Valenciana.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon: 685 78 03 64 o
al correu electrònic: escenajove@gmail.com. També podem
anar a la teua localitat, pregunta’ns pels preus, et sorprendran!

escenajove
(Un grup d’Essent Creativa S.Coop.V.)
C/ Lepanto, 34, baix esquerre
46120 Alboraia (València)
Tel. 685 780 364
info@teatrecrit.com / teatrecrit@gmail.com
www.escenajove.com

