Assassinat al Club

Un crim improvisat

Quatre intèrprets a l’escenari amb una
premissa molt clara: un d’ells morirà.
Qui?
Només el públic ho sap. Una obra de
teatre única i irrepetible en cada representació. Els actors no sabran qui
serà el mort, l’assassí o els sospitosos,
el motiu de la mort, ni a on passarà
l’acció ni a quina època. Totes aquestes preguntes i d’altres serà el públic
qui les respondrà. El més estimulant
per als actors és que tot això ho aniran
descobrint en escena al mateix temps
que l’espectador. Humor, misteri i un
crim en long form, un format d’improvisació poc explotat al nostre país.

La impro
Fa anys que la improvisació s’ha situat
com a referent entre els espectacles
de comèdia. Els espectacles d’impro
es creen a partir dels suggeriments
del públic: escrivint una frase en un
paper, proposant un lloc on comença
una història, un personatge, decidint
un gènere cinematogràfic, etc. Les
músiques també són triades al moment pels tècnics, generant ambients
o provocant girs a les històries. Les
possibilitats que es donen a cada representació són infinites i imprevisibles i fan que cada espectacle sigui
irrepetible. Això ha fet què la impro
es propagui com una addicció per a
tot tipus de públic, sigui familiar, juvenil o adult.
Assassinat al Club, és el primer espectacle de misteri d’Impro Barcelona. La
companyia s’endinsa per primer cop
també en el format d’impro llarga
(long form) on es crea una única història.

Fitxa artistica
Idea original: Impro Barcelona
Producció:
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Fotografia:
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Fitxa tecnica
- Espectacle de sala
- Durada: 75-90’
- Idioma: català / castellà
- + 12 anys
ESPAI ESCÈNIC
- Mides: 6x4 metres*
- Escala d’accés a públic
SO
- Taula de so
- Connexió minijack per connectar
portàtil a taula
*Aquestes mides són les ideals, per a reduccions i
plànol de llums contacteu amb la companyia.

La companyia
Impro Barcelona neix el 2014, quan 13 improvisadors decideixen crear un segell propi.
L’aposta era ferma, ja que els membres de
l’equip portaven treballant junts de forma ininterrompuda des del 2001.
La companyia compta amb un material humà
experimentat i multidisciplinari (teatre, gest,
ràdio, televisió, dramatúrgia, màscara, etc.).
Aquesta particularitat fa que sigui un grup
d’improvisadors-creadors únic, que beu
d’aquesta heterodòxia a l’hora de crear els espectacles.
Des de la seva fundació ha produït un grapat
d’espectacles (Societé Improvisé, Catch Boom
Punch, Comando Impro, Caça-històries - el
format pels petits - i la seva nova creació: Assassinat al Club), que han voltat pels escenaris
del Club Capitol, la Sala Barts o a l’Eixample
Teatre. Totes elles, sales de la ciutat que els ha
batejat. Les seves obres exploren la improvisació i renoven les fórmules més clàssiques de
l’Improshow., una obra que van veure néixer i
van fer créixer quan estaven al Teatreneu.
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