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39 Concurs de Teatre VILA DE MISLATA

Divendres, 3 de desembre  20.00 h.  

MISS CEUTA
de Roberto Garcia.

Fil per randa Teatre (València, l’Horta).

Intèrprets / personatges: 
Juanma García, Rafa Collado i 
Quique González.
Direcció: Gaspar Zamora.
Ajudant de direcció: Amparo 
Arenas. 
Disseny gràfic i audiovisual: 
Raúl Carbonell. 

SINOPSI
Aquest és un espectacle sobre triomfadors i perdedors, una 
comèdia que conta les tribulacions de dos pluriempleats del segle 
XXI, una parella quixotesca que anhela, com tots, canviar de vida i 
arribar al paradís.

FIL PER RANDA TEATRE
Companyia creada l’any 2011 a València. El seu primer projecte va 
ser Pere i el Capità de Mario Benedetti, dirigit per Gaspar Zamora, 
i amb Juanma García i Rafa Collado com a protagonistes. Després 
han vingut molts més projectes: Cansalada Cancel·lada, Tres 
tristos traumes o Cinema machine (gala d’entrega dels Premis 
de Teatre Faller), són alguns dels més destacats. Altres membres 
de la companyia són Quique González, Amparo Arenas, Mónica 
Carbonell, Marta Beut i Raúl Carbonell. Tots ells s’han retrobat en 
aquesta companyia teatral després de molts anys d’experiència 
teatral en els àmbits de la interpretació, la direcció, l’escriptura i la 
tècnica. Entre els teatres que ja han acollit els projectes de Fil per 
Randa destaquen el Teatre Principal de València, el Centre Cultural 
La Rambleta, el Teatre Agrícola d’Alboraia, la sala La Protectora 
o el Centre Cultural de Mislata. L’objectiu de la companyia és 
construir noves experiències teatrals completament independents, 
amb tocs d’innovació que conviden a la reflexió i especialment a 
gaudir sempre d’una bona estona de bon teatre.

Entrada gratuïta amb invitació. Les reserves es podran fer 
setmanalment a través de mislata.es i concursteatremislata.com

Disseny plàstic i selecció 
musical: Toni Colomina. 
Il·luminació i so: Enrique “Álex” 
Aleixandre i Pedro López.
Amb la col·laboració de Sergio 
Caballero i María Zamora i la 
música de Gilbertástico.
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