
Properes Actuacions: 

 

Dies 6 i 7 de juny el grup de Teatre 

Infantil dels Lluïsos d’Horta del di-

marts 2 presenta: Ni Feliços, ni Anis-

sos.     Direcció: Núria Martínez. 

 

Dies 20 i 21 de juny: Representació 

de l’Obra de Sant Lluís. “Mil i un  Pa-

raigües” Direcció: Núria Solé. 

El grup de Teatre Juvenil  

dels Lluïsos d’Horta 

dels dilluns presenta:

maig 2015 

dissabte  23  a les 20 h 

diumenge 24 a les 18 h 



Sinopsis: 
Kdells és el nom d’una jove companyia d’actors 

que, després de molts mesos d’assaig, es troben per 

estrenar la seva primera obra de teatre davant del 

públic. Les primeres vegades sempre són especials i 

els contratemps inesperats pràcticament estan asse-

gurats.  Els nervis i la pressió sobre l’escenari posa-

ran a prova la solvència del grup. Seran capaços 

aquests joves actors i actrius de portar el pes d’una 

estrena de teatre sobre les seves espatlles i fer l’obra 

tal com la tenen assajada?  Un thriller ple d’humor 

on podreu conèixer la nova companyia dels Lluïsos 

d’Horta.  

Repartiment: 

Laia Vila. 

 Anna Jerez. 

 Marc Cardelús. 

 Maria Ferro.  

Yesenia Magallón. 

 Anna Ruiz. 

Emma Torres. 

Oliver Cumplido. 

Sergi Calderón 

Fitxa Tècnica: 

Dramatúrgia: Patricia Mendoza 

Posada en escena: Patricia Mendoza 

Llums i so: Ricard Llorens 

Selecció musical: Animal Army 

Vestuari i Atretzo: Patricia Mendoza i Kdells 

Disseny Gràfic: Animal Army i Pere Solé 

 

 

 

Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana un 

cadell és el petit del gos, del llop, de l’ós i d’altres 

animals mamífers. Feres que pertanyen a una rajada 

i que s’organitzen per jerarquies en un mateix  

grup. Kdells és el nom de la jove companyia 

d’actors que representarà per primera vegada la seva 

obra de teatre.  Un nom que simbolitza les ganes 

d’aprendre, l’energia desbordant que veurem en es-

cena i l’aparent fidelitat al grup per resoldre els con-

flictes i problemes. Kadells és la primera obra escrita 

i dirigida per Patrícia Mendoza. Un  joc metateatral, 

fet a mida per aquesta ocasió, on posar a prova 

aquests  joves actors.  


