
Heriotzak hegoak zabaltzen dizkionean eta bihotzaren taupadak lokietan jotzen zaituenean,

Txalapartaren soinua entzuten da gaueko airea bustiz...

Eta eramango zaitu.

BODAS DE SANGRE
FEDERICO GARCÍA LORCA

MON TEATRO
LA NAVE TEATRO
CREMADES LIGHTING

      EKOIZTETXEA:

 
 



Borroka egin arren, eskubideen eta askatasunen konkistan aurrerapausoak eman arren, dena sakontzen ari da dirudien puntu batean gaude.
Haiek, gu, gure bizitzak, inoiz baino ezkutatuago daude oraindik, gure etxeetako lau hormen atzean itxita. Eta haiek, gure patua gobernatzen jarraitzen dute.

Hori da gure abiapuntua muntaketa honi aurre egiterakoan. Gizonak bizitza eta labana erabiltzen ditu eta emakumeak obeditzen dituen mundu batean
murgiltzea. Izan ere, erresilientziak genero femeninoa du.
Urrun? Ez, eskua luzatze hutsarekin ukitu dezakegu. Hor dago, ate itxi horren atzean.

Baina, eta berak, hala ere, zer nahi duen erabakitzen badu? Zergatik ez? Ez al du, bada, grinak, zoramenak, bere burua eramaten uzteko eskubiderik? Ez al du
eskubiderik hil arte maitatzeko? Edo horren bila zabiltza? Maitasunagatik hiltzea eta horrela ihes egitea

Imajina dezagun Lorcak sortu zuen sentipenen unibertso hori.

Elkarrekin, abentura emozional eta pertsonal honetan murgilduko gara. Nafarroako mundu profesionala eta errioxarra batzen ditugu. Hiru aktore eta bi aktore
taula gainean, pertsonaia ezberdinak interpretatuko dituztenak. Marta Juániz bere lehen erronka profesionalari aurre egiten dion zuzendari nafarra; koreografo
bat, dantzari bat, bi txalapartari.

NAVE TEATRO, MON TEATRO eta CREMADES LIGHTING elkarteek SANGREKO BODA honen alde egiten dute ", non emakumearen begiradak gaueko airea
aromaz, soinuz, grinaz eta heriotzaz beteko duen.

Denek ezagutzen omen duten historia.
Beraiek bakarrik dakiten istorioa.
Arrazoimena eta adimena desafiatzen dituen pasio baten historia.

Eta emakume baten ahotsa muntaia honen buruan.
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Zuzendaria…

“Eta emakume gisa hitz egingo dut.”

 

 

BODAS DE SANGRELorcarekiko harremana da norabide honen abiapuntua.
Carme Portacelirekin La casa de Bernarda Alba filmeko eta Arantxa Villanueva koreografo nafarraren Las hijas de Bernarda, ikuskizuneko
protagonistak izan ondoren, eta etorkizun hurbilean Fermin Cariñena zuzendari nafarrarekin Bernarda berri bat eta Yermaren berrikuspen bat irudikatu
ondoren, aitortu behar dut proposatzen didatenean, ez soilik «Bodas de sangre» filmaren ama izatea, baizik eta abismo bat zuzentzea, nire aurrean
irekitzen dela.
Baina kontatzeko eta adierazteko beharrak poetaren unibertsoa bezain sinplea, konplexua den zerbaitetan aurkitzen du zentzua, eta haren hitzak
txalapartaren makilak bezain ozen entzuten dira nire buruan.
Ni neu, naizen emakumetik hitz egingo dut. Mundu bat irakatsiko dugu, non maitasunak eta grinak heriotzak berak baino pisu handiagoa duten.
Lorcaren bihotzaren taupada txalapartariaren ttakunarekin nahastuko dugu, eta inflexio-puntua protagonistaren, emaztegaiaren, gotorlekuan jarriko
dugu, itotzen duen gizarte horren irtenbide bakarra ezereza denean. Izan ere, ez digu balio emakumeari buruz hitz egiteak, amildegiaren aurrean duen
handitasunetik ez bada; izan ere, erraldoia izan behar da maitasunaren eta heriotzaren artean aukeratzeko.
Eta istorioa kontatuko dugu. Gizon mundua. Doluak Bernardaren zortzi urteetan bezala zapaltzen duen mundua. Mundu bat non zaldia ahitzen den eta
emakumeak, berak, andregaiak, erabakitzen duen.
Marta Juániz
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EKOIZTETZEA   LA NAVE TEATRO 

1996an, Marta Juánizek eta Miguel Munarrizek LA NAVE TEATRO konpainia sortu zuten.

Hasieratik, ikuskizun ugari ekoitzi ditu: muntaia propioak eta mota askotako erakundeentzako muntaiak.

Bere ekoizpen ugarien artean Miguel Munarrizen TODAS ERAN MIS TÍAS daude. Work IN PROGRESS: giza ESKUBIDEAK

EMERGENTEAK, ADOS Teatroa, LAS ALEGRES CASADAS enpresarekin koprodukzioan, Andrés Limaren bertsio eta

zuzendaritzarekin, AREUSA PLEITOAK edo oilo zaharrak salda ona egiten du, Limbo Producciones del Espectáculo, EL NOMBRE DE

LA ROSA enpresarekin koprodukzioan, Ados Teatristes eta Tres Trigrasekin koprodukzioan. Nafarroakoa. Bere ekoizpen propioak

ere azpimarratuko ditugu, Stephan Zweigen EZKONTZA BATEN KARTA. Ariel Dorfmanen HERIOTZA ETA DONTZELLA; Sanchís

Sinisterraren AY, CARMELA! Edo Iruñeko Udalarekin eta Nafarroako Gobernuarekin batera MICROSTABLE mikroteatroaren jaialdia

sortzea, aurten laugarren edizioa izango duena.

Iruñeko Gayarre Antzokirako ekoizpenak egin ditu:

2002an, egile handien lanak: la más FUERTE, antes del DESAYUNO eta LA VOZ HUMANA, Miguel Munarrizen zuzendaritzapean.

2005-2006-2007-2008-2010 ikasturtean, DRAMATICA ESCRITURA, PEQUEÑAS OBRAS DE NUEVOS AUTORES NAVARROS

autore berrien lanak, Iruñeko Gayarre Antzokiak antzerki-idazketari eta egile berrien lehiaketari eskainitako zikloak. Guztien

zuzendaritza, Miguel Munarriz

2004-2005-2006-2007-2008 ikasturtean, Zamorako FUNDACIÓN TURISMO DE SALAMANCA eta DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

enpresetarako, Zamorako Udalerako eta Calahorrako Udalerako ekoizpenak egin zituen.

Duela urte batzuetatik, NAVEk "Teatro PARA TI" deritzona egiten du, iraupen laburreko eta ikusle gutxituen bertaratze handiko

ikuskizunak, kalitate kontrastatuko muntaietan: El GOMBRE DE LA FLOR EN LA BOCA, LA EMAKUME JUDÍA, PECHOS, MARK TWAIN,

TESTIMONIOS, TENORIO, JUAN TENORIO JAUNA eta 20 titulu gehiago.



EKOIZTETZEA    MON TEATRO 

 

ras más de 20 años dedicado al mundo del espectáculo, Mon Teatro es el nuevo proyecto teatral de César Novalgos.

Una compañía que busca nuevas metas y lenguajes expresivos, que aúna las experiencias de diversos profesionales técnicos y artísticos obsesionados con la búsqueda de la

excelencia.

Enfocada como empresa en dos líneas fundamentales, creación de espectáculos teatrales para todo tipo de públicos y servicios de iluminación (técnicos y de diseño). 

Tras una larga experiencia en diversos campos de la producción teatral encaramos este reto con la ilusión del primer día. Creemos en lo que hacemos.

Desde 2018 hemos sido seleccionados para diversos festivales y ferias (FETEN 2018, Escénicas de Guareña 2018, FIET 2018, Actual 2019, 2020 y 2021 Titirimundi 2019,

Teatrea 2018, 2020 y 2021 , Titirired 2020…) y hemos llevado a cabo la producción de festivales como Actual Escenarios Insólitos 2018.

Tambiém  hemos sido invitados a participar en festivales internacionales como el de Títeres de IIAVE en Caracas (Venezuela), La Trilla de las Artes en LLongocura (Chile) y

Festival de Teatro de Oncativo (Argentina)

Hemos creado diseños de iluminación para compañías de teatro, empresas y eventos:

Peloponeso Teatro, El Perro Azul Teatro, David Monge Commedy, Sonosfera, Cómicos Inestables del Norte, Versión Yagüe, Eugenia Manzanera, Ayuntamiento de Logroño,

Guardias de Santiago, Sergej Producciones Líricas, En Escena, Musicales IES Batalla de Clavijo, Ipso Facto Impro, Teatro Pobre Compañía Teatral, Eduardo Viladés...

Espectáculos:

¡Ay, Carmela! De José Sanchis Sinisterra.

Los Cuervos no se peinan. De Maribel Carrasco (Coproducción con Peloponeso Teatro)

In Vino Veritas. De César Novalgos

A la Lima y al Limón. De César Novalgos y Jorge Mazo

Rewind. De Inés León

El misterioso baúl de los cuentos de Mon. De César Novalgos

Terapia. De César Novalgos

Bodas de Sangre. De Federico García Lorca (Adaptación de César Novalgos)



EKOIZTETZEA    CREMADES LIGHTING

 

Cremades lighting Carlos Cremadesen enpresa-proiektua da, eta, 25 urte besterik ez dituela, ekoizpenen curriculum zabala finkatu du, bai musika-ekitaldietan, bai antzerkian. Esperientzia

horren ondorioz, Cremades Lighting antzerki-ikuskizun baten ekoizle gisa duen lehen erronkari aurre egin behar izan dio, proiektuaren sorreratik bertatik sormen-taldeko kide izateaz gain.

Carlosek lehen urratsak eman zituen argiztapen-teknikari gisa, baina laster egin zuen jauzi diseinura, bai eszenografiara, bai bere esparru gardenenera; argiztapenera.

2014an Madrilera jauzi egin zuenetik, eta zuzeneko ikuskizunerako makineria eszenikoa eta argiztapen-teknikaria ikasi ondoren, EKTn (INAEMeko Ikuskizunaren Teknologia Zentroa) hainbat

proiekturen argiztapena diseinatu du, besteak beste, honako hauek: «Teatro del Noctámbulo» produktorarena, «Teatro del Noctámbulo»; «Circo Price en Navidad 2018»; «Circo Price en

Navidad 2020»; «Circo Price en Navidad»; eta «la Price».

Karlosek argiztapenarekiko eta MON TEATROren ikuspegi artistikoarekiko duen kezka konpainiaren hasieratik dago, eta argiztapenaren diseinua ematen du honako proiektu hauetarako: «¡ Ay,

Carmela !», «Los Cuervos No Se Peinan», «In Vino Veritas» eta, gaur egun, García Lorcaren «Bodas de Sangre» -en egokitzapen bikaina, Cremadesen obrak sortzen duen argiztapena eta

espazio eszenikoa.

Argiztapena haratago doa haren mugak gurutzatu, luzatu eta egokitzen direnean. Odolezko Ezteietan, Charlesek haiekin jolasten du haustea lortu arte.



MARTA JUÁNIZ
EKOIZLEA, ZUZENDARIA, AKTOREA

Interpretazioa ikasi zuen Nafarroako Antzerki Eskolan eta Argentinan, eta

ibilbide profesionalari ekin zion Pedro Miguel Martínezen "Orquesta de

Señoritas" lanarekin. 1996an La Nave Teatro konpainia sortu zuen Miguel

Munarrizekin batera. Orduz geroztik, aktore-lana berezko zein beste

konpainia eta erakunde batzuentzako ikuskizun eta muntaien

ekoizpenarekin uztartzen du.

Bere lanen artean honako hauek nabarmentzen dira: Miguel Narrosen "la

Dama no es para la Hoguera" eta "El Burlador de Sevilla"; Magüi Miraren

"Master Class", MAX ikuskizun errebelazio sarietako finalista; Carmen

Portacelliren "la Casa de Bernarda Alba", MAX ikuskizun errebelazio

sarietako finalista; Alexander Harolden "Delante y Detrás"; "la Importarse

de" Ernesto "

Zuzendari gisa, bere azken lanak nabarmendu daitezke: "La leyenda de los

Momotxokorriak", "El crimen fue en Granada", Erriberriko Antzerki

Jaialdirako, "Cinta americana, el silencio del miedo" edo "la Asamblea".



 

Eszenatokietan agertu zen 1978an, rapsoda gisa. Gizarte Langintzan eta Haur Hezkuntzan trebatu

ondoren, literaturara eta arte eszenikoetara bideratu zituen bere urratsak.

Lanbidez aktorea, Fernando Gil Torner, Perfecto Uriel eta Alberto Ravara maisuekin ikasi eta

kolaboratzen du.

Film laburretan, telebistan, irratian, publizitatean eta, batez ere, antzerkian lan egiten du Tricicle,

La Farinera eta Ados Teatroa konpainiekin.

On Teatro konpainiaren zuzendaria eta sortzailea.

Teatro Pobre konpainiako kidea da, eta Tres Tristes Tigres Errioxako antzerki konpainiaren

sortzailea. Bertan lan egiten du 1998tik 2017ra arte. Poesian eta antzerkian egin du bere ibilbide

literarioa, hainbat konpainiarentzako gidoi, ipuin eta esketxen egile gisa. Nabarmentzekoak: Jorge

Mazo eta César Novalgosen "a la Lima y al Limón". Cesar Novalgosen "in Vino Veritas (Gaur aitortu

nahi dut)", Maribel Carrascoren "Los Cuervos no se peinan". José Sanchis Sinisterraren "¡Ay,

Carmela!" – Hiru Triste Tigres. Zuzendaritza Fernando Gil Torner. "El Nombre de la Rosa" eta

"Surradores" garbi Losada helbidean. "Zapatera miragarria". Helbidea: Javi Pena. "Liskarrerako

gogoa eta beste eztabaida batzuk". Zuzendaritza Fernando Gil Torner. "Porruekin hasten da".

Helbidea: Fernando Alamañac. "Bideko pausoak". Zuzendaria Fernando Gil Torner, azken muntaia

hauek, 2002., 2003., 2004. eta 2007. urteetako MAX ikuskizun errebelazio sariaren finalistak.

CÉSAR NOVALGOS

EKOIZLEA, AKTOREA, EGOKITZAILEA



 

Meisner Javier Galito-Cavá teknika programan graduatua (Bartzelona).

PELOPONESO TEATRO konpainiako kide-sortzailea.

Antzezle protagonista gisa honako antzezlan hauetan egin zituen lanak nabarmendu

behar dira: "Salida de actores" eta "Mirarte", Cipriano Lodosak zuzendua, "Mujeres que no

volvera pasar hambre", Diego Pérezekin, "A ciegas" eta "¿estamos a salvo?", Simon

Mercadok zuzendua, "Extraños encuentros", Sonia Espinosak zuzendua, "Suite 306",

Gemma de Sanándas Viguerak zuzendua.

Haur eta gazteentzako antzerkian, protagonista nagusiak hauek dira: "Los cuervos no se

peinan", Maribel Carrascorena (Mexiko) (Mon Teatrorekin batera), Gemma Viguerak

zuzendua. "Ametsen karabana", "Erretiluko bertsoa" eta bere azken ekoizpena, "Morritz y

el pequeño Mons", Maribel Carrascoren (Mexiko) zuzendaritzapean.

Formatzailea Komunikazioan, Gizarte Trebetasunetan, Antzerkian eta Klownean hainbat

ikastaro intentsibotan, besteak beste, Errioxako Unibertsitatearentzat, Emakumearen

Institutuarentzat, Garapen Agentziarentzat, Musika Eskolentzat, Haur Antzerki

Eskolentzat eta abarrentzat.

2010az geroztik, Clown Ikastaroak ematen ditu urtero Logroñoko Herri Unibertsitatean.

BEGOÑA GONZÁLEZ HIDALGO
AKTOREA



JAVIER CHOCARRO

1998an ekin zion taulei, Escuela de Teatro Talo taldean. Talde horretan trebatu zen, eta

ordutik 50 muntaia baino gehiagotan parte hartu du, Bardoko "El Barco de Ávila" edo

Lilurako "Santa Perpetua" nabarmenduz. Auzoa Teatroren sortzaileetako bat izan da, eta

Laura Laiglesia, Ignacio Aranguren, Ignacio Aranaz eta Miguel Munarriz zuzendariekin lan

egin du.

Aktore gisa honako ekoizpen hauetan parte hartu zuen: "Goyena Arraiza, Emilia"; "zinta

Americana": "El Viaje de Julian"; "Cabaret Deforme"; "la Mordaza", "Amapola"; "mucho

Ruido y pocos nueces"; "Santa Perpetua"; "El Crimen en Granada"; etab.

"Microstable" -ren ekoizpen-zuzendaria 2019tik, Nafarroako mikroarte eszenikoen

jaialdi bakarra, La NAVE eta Marta Juanizekin batera.

Casting Del Reyno Nafarroako lehen casting agentziako bazkide zuzendaria.

Zuzendari gisa, azpimarratzekoa da Erriberriko Antzerki Jaialdirako Cardok egindako

azken ekoizpena, "Viaje a pie", Julio Villar bidaiari, alpinista eta idazle espainiarraren izen

bereko argitalpenaren egokitzapena.

 

AKTOREA



UXUE OLAZARAN
AKTOREA, DANTZARI

Iruñako (Nafarroa) Plaza de la Cruz Institutuan Batxilergo Artistikoa ikasi zuen eta

gaur egun antzezle formakuntza ikasketak egiten ari da Nafarroako antzerki

eskolan.

Adin txikikoa izan arren, dagoeneko hainbat produkziotan parte hartu du: "Viaje al

centro de la aventura" eta "la leyenda de los Momotxokorriak", biak Miguel

Munarrizenak eta La NAVEk Iruñeko Udaleko Civivox sarearentzat ekoitziak.

"El crimen fue en Granada", Miguel Munarrizena; La NAVE Erriberriko Antzerki

Jaialdirako. "Koronaví-coronavá": Marta Juánizek zuzendua.

"Lorca niño", Erriberriko Antzerki Jaialdirako dantzari eta aktore gisa; Miguel

Munarrizek idatzi eta zuzendu zuen. "Persefone, geltokien jatorria", Ana Hernández

Sanchizen ikuskizuna Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin. "Aguilar de Codesen

sorreraren mendeurrena", "Goyena Arraiza Emilia", "Los petalos del alma de Rilke"

(Lizarrako Gustavo de Maeztu museorako) eta "todos eran mis tías" (aktore eta

dantzaria) guztiak Miguel Munarrizen egile eta zuzendaritzapean. Dantzari gisa,

Gustavo de Maeztu Museoak ekoiztutako "dantza Museoan" ikuskizunean parte

hartu zuen. Lizarra. Eta La Naveren azken ekoizpena, Marta Juánizek idatzi eta

zuzendutako "la Asamblea".



 

Hutsun 2011n Iruñean sortutako taldea da eta eskarmentu handiko

hiru txalapartari proiektu berean batzea suposatzen du. Gaur egun

Anai Gambra Uriz eta Mikel Urrutia dira Hutsun osatzen dutenak.

Bere lehen ikuskizun nagusia -Txalaparta Hutsa- musika ibilaldi bat

da, agertokian instrumentu bakar batekin gidatua, Txalaparta.

Zirkua, jazza, hip-hopa eta kantu lirikoa bezalako generoetan ere

aritzen dira.

Txalapartaren zaindari gisa, instrumentuaren zabalkundean eta

irakaskuntzan sakontzen jarraitzen dute eta 2013an Txalapartaren I.

Mundu Biltzarra egiten dute.                                                                                                                               

 

ANAI GAMBRA URIZ ETA MIKEL URRUTIA
TXALAPARTARIAK

Gizarte Lanaren, Animazio Soziokulturalaren, Turistikoaren eta Zuzendaritzan

Aisialdian eta Denbora Librean prestakuntza jaso du, eta hamar urte baino

gehiagoko esperientzia du aisialdi hezitzailean.

Hezitzaile gisa eman dituen klaseak eta Teatro Pobre I.E.S. konpainiako kide

gisa egin duen lana uztartu ditu. Konpainia horren parte da 1997tik, Fernando

Gil Tornerren zuzendaritzapean.

2009tik H.I.J.K. elkarte soziokulturalaren buru da, eta kulturaren bidez gizartea

eraldatzeko proiektuak eta jarduerak garatzen ditu. 2020an, Espektakuluaren

Teknologia Zentroan (INAEM), karakterizazio-diziplinan, ikasten jarraituko du.

 
INÉS LEÓN 

AHOLKULARITZA DIDAKTIKOA



  

Nafarroako Gobernuko Dantza Eskolan hasi zuen prestakuntza.

1985-1988 - Duque Dantza Eskola (Madril):

2019an, Las HIJAS DE BERNARDA ikuskizuna sortu zuen.

2018an, bere dantza-konpainia sortu zuen, eta "la soledad de

Bernarda" lana estreinatu zuen, La Nave Producciones Teatrales

Nafarroako Gobernuaren KULTUR programarako sortutako

ikuskizunarekin batera.

La Nave taldearen "todos eran mis tías" ikuskizuneko koreografoa -

2015ean HAIZEA (Nafarroa) Dantza Elkarteko presidente izendatu

zuten Antzerki Batzordeko koordinatzaile eta zuzendari gisa.

Barañain Auditoriumeko AULAESCENA proiektuaren parte da

(Nafarroa)

Zizur Nagusiko Kultur Etxeko antzerki taldeko laguntzailea eta

koreografoa (zuzendaria: Miguel Munarriz).

Gaur egun, koreografo gisa lan egiten du Nafarroako antzerki-

konpainia batzuekin. 

Carlos Cremades Mendi Logroñon sortu zen klasikoko dantzari gisa Aurora

López Infante Eskolan eta aktore gisa argiztapenean aritu aurretik. Teatro

Pobre konpainiako kidea 2009tik. Arte eszenikoetako, musikako eta dantzako

batxilergoan graduatua Clavijoko batailan (Logroño) 2012-2014.

Diseinuan eta programazioan espezializatzen da.

Errioxan, bere lehenengo Diseinuak egin zituen, eta lehen arduradun lanak egin

zituen, besteak beste, honako konpainia hauentzat: «El Perro Azul Teatro».

«Mon Teatro», «Apo Producciones», besteak beste.

2016an, Ikuskizunaren Teknologia Zentroan (EKT) hasi zen prestatzen

makineria eszenikoaren, dekoratuen eraikuntzaren eta argiztapenaren

espezialitateetan. Harrezkero, hainbeste lan egiten eta argiztapena

diseinatzen espezializatu da.

Kontzertuetarako, ekitaldietarako, jaialdietarako,

Musikalak eta antzerkia.

2018az geroztik, Hezkuntza Sailaren

PERFORDANCE ekoiztetxea.

Gaur egun MAX sarietarako izendatua, onena

Argiztapenaren diseinua,

Tito ANDRONIKOA, MB banaketakoa.

   

ARANTXA VILLANUEVA
KOREOGRAFA

CARLOS CREMADES
EKOIZLEA, DISEINU LUMINOTEKNIKOA
ETA ZUZENDARI TEKNIKOA



  

Antzerki munduan hasi zen, Teatro Pobre konpainia amateurrean,

1995ean, Fernando Gil Tornerren eskutik. Lau urte geroago, 1999an,

bere karrera antzerki profesionalera bideratzea erabaki zuen Tres

Tristes Tigres- en eskutik, zuzeneko musikara eta eszenografiak eta

tresnak egitera.

Diziplina anitzeko gaitasuna duenez, egunez egun ikuskizunak

garatzen eta interpretatzen dituen giza taldearen parte bihurtu da, bai

konpainia horren barruan (Tres Tristes Tigres), bai kanpoan, bai

eszenografiaren, atrezzoaren edo jantzien diseinua eta eraikuntza

muntaietan, besteak beste, El nombre de la rosa, ¡Ay, Carmela!, Los

 

Arte-batxilergoa eta goi-mailako ikasketak egin zituen.

Ilustrazioa arte eta lanbide eskolan

Logroño. Ricardo González eta beste

Bazkideak Creaciones Multiples enpresa osatzen du, mota guztietako

sorkuntza eskultoriko eta artistikoak egitera bideratua, besteak beste,

Zaragozako erakusketarako Stands, Errioxako edizioetarako eskultura-

elementuak, Calahorran, Alfaron eta Santo Domingon Lur irekia, eskultura

publikoak eta sariak.

Eszenografo gisa, Tres tristes tigres eta A2 teatro konpainiekin

elkarlanean aritu zen, besteak beste, El nombre de la Rosa, Tagore

González eta Isis de Coura (Txorien labirintoa) eta Mon teatro in vino

veritas konpainiekin. Horrela, bere ibilbide profesional artistikoa

ilustrazio- eta eskultura-enkarguekin osatu zuen, bere proiektu eta

erakusketa pertsonalak alde batera utzi gabe.es.

DIANA CRISTÓBAL
ESZENOGRAFÍA-ATREZZO 
ETA JANTZIAK

ALBERTO RUIZ DE MENDOZA
ESZENOGRAFÍA

Cuervos no se peinan, A la Lima y al Limón   eta Bodas

de Sangre, etc, Ados Teatroa, Tres tristes Tigres, La

Nave Teatro, Peloponeso Teatro eta Mon Teatro

konpainientzat, besteak beste.



 

 

PROIEKTUA ETA AGENDA 2030
PROIEKTU HONEK KONTUAN IZAN DU 2030 AGENDA HASIERATIK, ETA GARAPEN JASANGARRIKO HELBURU HAUEK EZARRI DITU:

Antzezlan hau emakume batek zuzentzen du, eta

emakume gehienak emakumeak dira. Horrez gain,

eszenaratzeari aurre egiteko ordua da

abiapuntua, hau da, genero indarkeria arbuiatzea

eta horren zapalkuntza nabarmena da.

Beraz, beharrezkoa da genero-berdintasuna

helburu izatea obra hau lantzeko.

 

 

Antzerkiak katartiko gisa duen elementu horrek,

pizgarri gisa, agertokian zalantzak sortzen dituen

zerbait ikusteak, pentsarazten duen zerbait

ikusteak, balio handiko tresna didaktiko

bihurtzen du, eta, horren bidez, ikasleek

ikasgelan edo selektibitateko azterketan modu

abstraktuan lantzen diren kontzeptuetako asko

gauzatuta ikus ditzakete, kulturara hurbiltzen

duen baterako esperientzia atsegin batean

parte hartzeaz gain.

Proiektu honen balio nagusietako bat lan duin bat

sortzea da, Nafarroako eta Errioxako kultura-

ehuna, bi ekoizpen-enpresak, bultzatuko dituena.

Horregatik, lehentasuna eman zaio bi

erkidegoetako profesionalak kontratatzeari eta

bakoitzaren espezialitatearekin bat datorren

soldata duina izateari, bai eta jarduera garatzeko

baldintza onak emateari ere. Horrek eragin zuzena

du sektorearen eta erkidegoen hazkunde

ekonomikoan.



2021eko urriaren 9a.

Carmen Thyssen-Bornemisza - Kultur Etxea

Los Arcos-Nafarroakoa.

 

 

NECESIDADES TÉCNICAS 

Dimentsioen beharrak:

Ikuskizuna egiteko gutxieneko neurriak hauek izango dira:

- 6 metroko sakonera

- 8,5 metroko zabalera

- 4,5 metroko altuera

Ikuskizuna gauzatzeko dimentsio idealak hauek dira:

- 7 metroko sakonera

- 9 metroko zabalera

- 6,5 metroko altuera

Sorbalda bakoitzeko gutxieneko neurriak metro 1 izango dira.

5 aktorerentzako lekua duten kamerinoak. Ispiluarekin eta argiztapen

egokiarekin.

Ehundegia:

- 4 hanka-joko. (Gutxienez 2 joko)

- 3 banbalina

Soinua:

- Aretoaren neurrietara egokitutako PA bat.

- 4 monitore agertokian (2 tximino bidalketarekin eta 2 estereo bidalketarekin)

Argiztapena:

 

- Antzezpenerako behar den materiala erantsitako planoetan zehazten da. Egokitzapenaren

arabera aldatzen da.

ESTREINALDI



JATORRIZKO PLANOA                                                        



DRAPERIEN PLANOA

PLANO DRIPERÍAS



TRÁILER:

 

 
 

IDOIA ARAGÓN

 

WEB ORRIAK:

 
 
 
 
 
 
 

BANAKETA:
 www.monteatro.es

www.lanaveteatro.net
www.cardofilms.com

 

Email: info@cardofilms.com
www.cardofilms.com

Telefonoa: 622275250

https://www.youtube.com/watch?v=Xhpv32xN-2M
Email:info@cardofilms.com
     www.cardofilms.com

IDOIA ARAGÓN



BODAS DE SANGRE
DE FEDERICO GARCÍA LORCA

Diruz laguntzen du:Ekoiztu: Banaketa:




