
entrada gratuita
mès info: www.mondoritmic.com

TEATRÈMOL PRESENTA

Somni d’una nit d’estiu

12 de Juny a les 19:30h
Teatre del Raval

de William Shakespeare  -  Direcció: Esther Vela

APUNTA’T A LES CLASSES DE 
TEATRE DE MONDO RÍTMIC

Tallers per a totes les edats i nivells
MATRÍCULA OBERTA PER AL CURS 2017/18

“El teatre és un mitjà per expressar sentiments, 
per explicar històries, per connectar amb altres 
persones. Potencia les capacitats comunicati-

ves i l’espontaneïtat. Amb el teatre podem 
aprendre a comunicar-nos, a vèncer di�cultats i 
ens dona eines per a perdre la por a posar-nos 

davant d’un públic...”

www.mondoritmic.com
C/ Joan Herrera 6 - Tel. 964 269 567



REPARTIMENT

TESEU, duc d’Atenes-  PEPE RUIZ
HIPÒLITA, reina de les amazones- TERESA BARTOL
EGEU, para de Hèrmia, SARA ALBERT
HÈRMIA, �lla d’Egeu, enamorada de Lisandre – MIREIA VALLS
LISANDRE, enamorat d’Hèrmia- SERGIO ROMÁN
DEMETRI, pretendent d’Hèrmia- FERRAN RAMIREZ
HELENA, enamorada de Demetri- LAIA RAMOS
 
Colla d’artesans

PERE CODONY - CLAUDIA MIRANDA
NICOLAU FONDO- POL CERVERA
FRANCESC FLAUTA- SILVIA CANO
TOMAS MORRO- MARINA TENA
AJUSTAT- VERONICA CHOVER
ESQUIFIT- SARA ALBERT
 
PUCK, o Robert Boncompany- VERONICA CHOVER
TITÀNIA, la reina de les fades- TERESA BARTOL
OBERON, rei de la nit- PEPE RUIZ
 
Fades

FLOR DE PÈSOL- SARA ALBERT
TERANYINA- SILVIA CANO
FALENA- CLAUDIA MIRANDA
GRA DE MOSTASSA- MARINA TENA
 
Direcció - ESTHER VELA

SINOPSI

ESTRENA TEATRÈMOL

La celebració del casament entre el duc d’Atenes i la reina de les Amazones 
és imminent. Tota la ciutat està de festa, excepte Hèrmia i Lisandre, dos 
enamorats que semblen condemnats a separar-se perquè el pare de la xica 
vol casar la seua �lla amb un altre jove. La mateixa nit en què un grup d’ar-
tesans es reunirà al bosc per assajar una tragèdia en honor de les esposa-
lles reials, la parella d’enamorats també s’endinsarà en aquests paratges 
per intentar fugir de les imposicions socials, però els seguirà Demetri, el 
pretendent o�cial de la xica, que al seu torn serà perseguit per Helena, la 
seua antiga promesa que continua bojament enamorada d’ell. Mentres-
tant, el rei i la reina de les fades es barallen per un jove patge que cadascun 
vol al seu costat. L’enfrontament ferotge entre aquests dos esperits de la 
naturalesa provocarà el desconcert en el grup d’artesans, alhora que tindrà 
unes conseqüències incontrolables sobre les relacions dels quatre joves 
enamorats.

La companyia de teatre Teatrèmol també vol participar de la celebració 
dels 400 anys de la mort del  universal dramaturg anglès.  Shakespeare és 
un clàssic, i això vol dir que els seus temes no passen de moda,  són actuals 
i ens contraposen a les nostres mancances, dubtes, valors i formes d’aproxi-
mar-nos a la realitat. Shakespeare ens parla en la seua obra d’inquietuds 
humanes: l’amor, el desamor, la traïció, l’amistat, la mort, el poder... inquie-
tuds properes a nosaltres i sempre actuals. 
El seus textos ens han fet sentir, pensar, debatre, emocionar-nos i gaudir 
del plaer in�nit de interpretar amb les paraules d’aquest geni del teatre. 
Ens ha faltat temps per poder aprofundir en aquest univers in�nit, però 
estem satisfets per tot el que hem aprés i compartit aquest curs. Sentim 
que William Shakespeare és un més en aquesta aventura, perquè, igual que 
aquests joves intèrprets, Shakespeare també va tindre quinze anys!


