TEATRE / MÚSICA / DANSA

~s aules de teatre, mÚSica i dansade l'Ateneu
Clavé de Tonlera tanquen el cursaD¡ espectacles
.TERESA MÁRQUEZ

• Tonlera.- Les aulesde teatre, músiCa i dansa del teatre
Ateneu Clavé de· Tordera- ofereixen fins a fin.al de mes un
seguit d'espectacles de cloenda
del curs 98-99, marcat per ser
el primer en que ocupen l'equipament, recentment inaugurat.
Els muntatges es mantenen en
la mateixa línia d'anys anteriars
en que. els alumnes mostren a
través de classes obertes éls coneixements adquirits durant els

mesos d'estudi. Aquesta setmana, dillÚIlSidimarts, els estu·
dlants de dansa van organitzar
un seguit d'espectacles. Divendres es van interpretar les obres
El rei que tenia el nas vermell,
La nena que volia ser fada, La
flor romanial i El castell de loes,

com a resultat del treball realitzat pels tallers d'expressió dramatica. Dissabte va ser el torn
deIs tallers d'interpretació, que
van posar en escena Ramon, a
partir de text:osde Sergi Belbel,

dario Foi Enric Rufas i lin seguit
de monolegs e~ets de l'obFa
Eisa Schneider, de Sergi Belbel.
El teatre finalitza dema amb un
recital de poemes i textos de
Pablo Neruda i una exposició
de titelles de filoEl matéix dilluns
es fara una segona exposició d((
dibuix, pintura i escultura del
grup de belles arts.
Dimarts sera el torn de lamúsica, a través de les interpretacions de piano, guitarra, .percussió i la coral deis alumnes

del Clavé.· Finalment, la ti de·
curs pre~ntara Infantillatges, de
Rayniond Cousse, un monoleg .
amb una enorme carrega existencial que reflexiona sobre la
mort, replantejant a través de
petite&situacions el pas de l'adolescencia a la maduresa.
Aquest any han participat de
les aules del Clavé prop de 300
persones i els responsables del
teatre ressalten que davant d'un
ent així, la continultat deIs cursos esta garantida.

