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LA TAULA

Tradició, fe
i espiritualitat
SESSIÓ 1

Dimecres 13/10
18.30 h Montjuïc. Espai Lliure
Hem perdut la fe?
Quina diferència hi ha entre fe i espiritualitat?
En què creiem, en la societat actual?
Hi ha alguna pèrdua de tradició que hagi
perjudicat o beneficiat la nostra vida?
Necessitem un marc espiritual o de fe, per
viure?
Què ens resta o què ens suma,
l’espiritualitat?
És necessari creure en alguna cosa?
Creus en alguna cosa?
Denise Duncan és llicenciada en Direcció
i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de
Barcelona (2012). Graduada del postgrau
Social Media Content: Community Manager
i Content Curation (2017). Màster en Estudis
Teatrals i Audiovisuals per la Universitat
de la Corunya (2004). Llicenciada en Arts
Dramàtiques (2004) i en Comunicació
Col·lectiva especialitzada en Periodisme
per la Universitat de Costa Rica (2004). A
partir del 2002 es dedica principalment al
teatre com a actriu, productora, dramaturga
i directora d’escena. Ha rebut un accèssit
del Premi per a textos teatrals Marqués de
Bradomín per Negra, o nocturnal de una piel
inoculada por el odio nuestro de cada día
(2004) i Premi Ciutat de Manacor de Teatre
Jaume Vidal Alcover per Negrata de merda
(2018). És membre fundadora del col·lectiu
Tinta Negra i de La Pulpe Teatro. Va participar
amb Taques de tardor al cicle Dones LliuresClàssics desgenerats del Teatre Lliure (2019).
La seva última obra estrenada és El combat
del segle (2019), en català a la Sala Beckett
i en castellà al Centro Dramático Nacional.
4 € per sessió
2 € Generació Lliure i Subscriptors
Abonats gratuït!

AMFITRIONA 
Denise Duncan

DURADA
1 h màxim

PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

IDIOMES
Multilingüe
EDAT RECOMANADA
A partir de 12 anys

Tercera edició de l’experiència
de diàleg a l’Espai Lliure
La taula. Aquesta temporada
us oferim 7 àpats, sempre
en dimecres, que tenen per
menú la conversa amb el
amfitrions Denise Duncan,
Quim Bigas, Isabel Sucunza
i Oriol Puig Taulé.
En aquest projecte original de
la companyia Split Britches,
tothom qui vulgui pot parlar
del que vulgui a partir d’un
tema inicial i seguint sempre
l’etiqueta de l’escolta mútua.
Entitat concertada amb

Membre de

Amb la col·laboració de

Amb el suport de

Mitjans patrocinadors

Mitjans col·laboradors

932 892 770 · INFO@TEATRELLIURE.COM
PLAÇA MARGARIDA XIRGU, 1

Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil.
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

visita aquí el nostre web

