Què entenem per cabaret?
Per què barrejar el teatre
cabaret amb l’activisme?
El teatre cabaret podria definir-

Taller de teatre
cabaret
feminista

se com una proposta d’humor i
crítica política que ens convida
a riure’ns del poder, d’aquell
que ens oprimeix i discrimina.
És una posada en escena que
inclou diverses expressions
artístiques considerades no
formals, i que beu de les
tradicions del teatre popular i
social d’Amèrica Llatina. El
teatre cabaret feminista busca
qüestionar les estructures que
ens oprimeixen, sotmeten els
nostres cossos i generen

Organitza:

relacions desiguals de poder.
En altres paraules, el cabaret

Amb el suport de:

“Defensores
i defensors
de DDHH a
Amèrica
Llatina”

ens invita a riure’ns ben fort del
poder, a convertir l’humor i la
riallada en un acte polític de
resistència feminista.

Text basat en "Introducción al cabaret (con
albur)" Cecilia Sotres 1.ª edición México, 2016,
Coedición Las Chulas.

Més info a:
https://www.entrepueblos.org/
Inscripcions:
teatrecabaret@gmail.com
ACTIVITAT GRATUÏTA
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QUAN?
5 dissabtes per la tarda (maigjuny)
18 i 25 de maig, 1, 8 i 15 de juny
de 16.30 a 20.30
ON?
Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12
Poble Sec, Barcelona

COM?
La Magaly explica: "“la apuesta del
teatro cabaret es una opción de
teatro libertario que promueve la
risa como método de
deconstrucción social para que
los cuerpos oprimidos nos
empoderemos, para criticar las
relaciones desiguales de poder,
burlarnos de las estructuras. En
esta propuesta, la improvisación

QUI?
Necessito tenir experiència en
teatre per apuntar-me a un
taller de cabaret feminista? La
resposta és NO! Aquest taller
està pensat per a tots i totes les
persones: activistes, defensors i
defensores de drets humans,
feministes, teatreres feministes,
o simplement persones a qui els
agradi el teatre.

QUÈ?
Un taller de teatre cabaret
feminista mixt de cinc sessions
per crear una peça teatral per
reflexionar sobre la realitat dels i
les defensores de drets humans
a Amèrica Llatina.
Estarà a càrrec de la Magaly
Castillo, activista feminista,

consciente juega un rol

actriu i guionista, membre del

imprescindible. Trabajaremos la

grup de teatre feminista

imaginación, la intuición, la

nicaragüenc "Las Amapolas".

atención, la escucha, la
espontaneidad, el trabajo
individual y colectivo. Todo esto
para que ese poder nos dignifique
el cuerpo y la vida."

