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Escapade Theatre Company
presenta

Alice in Wonderland-the musicalAlice in Wonderland-the musicalAlice in Wonderland-the musicalAlice in Wonderland-the musicalAlice in Wonderland-the musical
(Alícia al país de les Meravelles, el musical)

Comèdia negra musical en anglès amb subtítols en català

Punyent, irreverent i sexy: un conte victorià amb un toc molt modern!  Escapade afegeix el seu propi toc
musical d’estil Steam punk al clàssic conte de Carroll sobre una nena que al caure al cau d’un conill entra a un

increïble món d’aventura. És una història de  meravelles i de disbarats barrejada amb un enginy letal,
d’endevinalles i màgia en què tots, joves i grans, poden delectar-se en l'absurd.

Benvinguts al país de les meravelles
Teatre Gaudí, del 12 al 29 de maig (dijous a dissabte 21:30, diumenge 18:00)

www.teatregaudibarcelona.com
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Per a celebrar els 150 anys del conte màgic de
Lewis Carroll, Escapade presenta el seu Alice
afegint un especial toc musical i de bogeria a
l'estil Steampunk.

Alice in Wonderland és una història meravellosa
sense cap ni peus, amanida amb un enginy molt
esmolat, ple d'endevinalles i enigmes, de
preguntes sense resposta, però sobretot de
màgia i d'aventura en la qual tots, joves i vells,
poden gaudir dels disbarats que s’hi
representen. Una història universal que arriba
a tothom.

Off with her head! (Que li tallin el cap!)
El clàssic de Carroll és la entranyable història
de la petita Alice Liddell, que una tarda, avorrida
i mig adormida, veu passar un conill blanc
corrent, amb un rellotge de butxaca! Així que el
segueix fins el seu cau, i sense pensar-s'ho un
segon, la nena cau a un increïble món
d'aventures. Un cop allà, beu i s'encongeix,
menja i creix, coneix a una duquessa estova-
nens i un cuiner llença- paelles, fuma la pipa de
la pau amb una eruga, veu com una gata de
Cheshire desapareix davant seu, pren el te (o
ho intenta) amb el Barreter Boig i la Llebre de
Març, mentre torturen el Liró; juga a un croquet
pervers amb la Reina de Cors i els seus flamencs
i eriçons, fa el ball de la llagosta amb el Grifó i
la Falsa Tortuga i es defensa a sí mateixa en un
tribunal de joc de cartes!

Curiouser and curiouser! (Estranyíssim!)
S'ha dit que la història d'Alice no és realment
per a nens - tot i que es va convertir en el llibre
infantil més venut del seu temps - sinó per a
adults, on se'ns recorda aquell temps tant
confús de créixer, quan tot és contradictori; quan
el teu cos canvia fins a tal punt que no et

reconeixes ni a tu mateix; quan et mous en un
món adult que sembla injust i cruel, amb normes
i reglaments absurds que semblen una bogeria.

L’Steampunk és un subgènere de fantasia que
s’ambienta en una època o món on l'energia
orginada amb les màquines de vapor és usada
de manera preponderant (usualment al segle
XIX i, amb freqüència a l'Anglaterra victoriana),
però amb elements que provenen de la ciència-
ficció o de la fantasia, invents tecnològics
ficticis com els que es troben a les obres de H.
G. Wells o tecnologia posterior, com els
ordinadors.
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El que diu la crítica d'Escapade
Dinner For One
“Una fanta´stica comedia. Una calidad
interpretativa poco comu´n por estos lares”
GUIA DEL OCIO

"¡Maravillosa! Un rato indeciso, curioso,
divertido, tierno y evocador. Los actores son
soberbios”
ATRAPALO.COM

“Situaciones dignas del mejor Peter Sellers. No
te lo pierdas.”
SALIR SALIR MADRID

“Estupendos tintes de humor blanco…una
sobredosis de risa floja”
NOTODO.COM

Metamorphosis  (Grec Festival, 99)
“Con escasísimos elementos, Escapade Theatre
Company nos brinda, una vez más, una insólita
oportunidad para reír a mandíbula batiente. No
se lo pierdan. Es teatro serio para partirse de
risa”.
EL MUNDO
“El espectáculo más visto en el GREC 99 en los
primeros diez días (93%).”
EL PERIÓDICO

El que diu la premsa de Wonderland
The Daily Carroll
"... una emotiva lluita de diversió, por, desconcert
i de pura alegria".

The Wonderland Gazette
"Mai he vist tanta bogeria junta ..."

Decadence  (Grec Festival, 98)
“..Es evidente que ha corrido la voz, porque
Decadence que no cuenta con otro aval que el
boca a boca, llena la sala de un público que se
lo pasa bomba (…) Texto, espléndido texto, pero
es, sin embargo, uno de esos montajes en los
que no entender inglés es una barrera relativa,
porque la actuación de Caspar y de Sue Flack,
también directora de la pieza, es tan
extraordinariamente divertida, tan
perfectamente inglesa, con esa mímica facial
tan comprensible y cómica, que merece ser vista
sólo por eso”.
 EL PAIS

“Consiguen llenar la escena de objetos, música
y silencios, con auténtica magia teatral. (…) Un
montaje francamente elegante, de remarcable
sencillez y sobrecogedora interpretación. Una
rara perla que merecería la pena cultivar”
EL MUNDO

L´Inspector (The Government Inspector)  (Teatre
Tantarantana, 2001)
“Sue Flack es una directora con las ideas muy
claras (…) Es el mejor espectáculo que se puede
ver hoy en la cartelera barcelonesa”
LA VANGUARDIA

“Es un festín de observación, un espléndido
retablo, un excelente tratamiento del texto, el
esperpento está servido”
CLIP DE TEATRE
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Aquí estem tots bojos...
tan bojos com els millors.

Benvingut al país de les
meravelles, en què res és el que
sembla i on pel que sembla el

què sembla no és res...

We're all mad here! (Estem tots bojos aquí!)
Basada en la història de Lewis Carroll
Adaptada i dirigida per Sue Flack
Música per Julian Jahanpour, Dave Holmes,
Adam Valentine i Nigel Haywood.

Intèrprets: Adam Valentine, Annie O'Callaghan,
Ben Sbuttoni, Daniel Ewing, Jamie Lerner, Julian
Jahanpour,  Marina Xeix, Mark Aspinall, Natacha
Elmir, Sharlene Halbert i Shivy Sheehan.

Disseny de l’espai: Judit Colomer; Llums: Tony
Murchland; Vestuari i Attrezzo: Infestum
Espectacles; Coreogafía: Ana Micó i Naty
Giménez; Maquillatge i Peluqueria: Mariajo
Labrador, Deb Cartwright-Long i Jessica Álvarez;
Fotos i Vídeo:Westudio.cat; Disseny Gràfic i
Pòster: Derek Zinger; Premsa i Verkami: Jaume
Pàmies; Regidora: Neema Lahon.
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EQUIP ARTÍSTIC

Sue Flack (direcció, adaptació i producció) estudia
interpretació i art dramàtic al Drama Centre London.
Munta Escapade al 1987 i també treballa amb altres
companyies a tota la Gran Bretanya, amb la BBC i
Channel 4, treballant en sèries i programes com a
actriu i presentadora. Al 1990 arriba a Barcelona i
treballa en les séries Laberint d'Ombres, Porca
Misèria, Cor de la Ciutat, Plats Bruts, Hospital
Central, Los Serrano, Los Hombres de Paco i Un Paso
Adelante. Ha presentat "l'Agenda" de BTV, i ha
treballat amb els directors Paco Plaza, Ventura Pons,
Eugenio Mira, Benito Zambrano, Julio Medem,
Cristian Molina, Santiago Tabernero, José Pozo i
Álex de la Iglesia. Sue és fundadora i directora
artística d'Escapade Theatre (Barcelona) amb qui ha
dirigit i interpretat totes les seves obres. Sue és
també la directora general i artística d'IPA
Productions, companyía líder de teatre en anglès
per a escolars a Espanya fundada el 1997.

Julian Jahanpour (Rei de Cors / Música) va néixer a
Iran, però va créixer a prop de Londres, on va

estudiar teatre al London Academy of Music and
Dramatic Arts i música i piano al Royal Academy of
Music. Va deixar la música i el teatre durant un
temps per estudiar Belles Arts a Exeter, i després va
fer el seu Màster de Belles Arts a Winchester i
Barcelona, l’encant de la qual el va impressionar
tant que va decidir quedar-s’hi per sempre. Durant
els últims 18 anys que porta vivint a Barcelona, ha
retornat a les seves passions principals - el teatre i
la música - amb diverses companyies i grups de
música (jazz, funk, soul, rock, clàssica i bandes
sonores). Aquesta serà la seva cinquena obra amb
Escapade Theatre.

Judit Colomer (Dissenyadora d'espai) és graduada
en disseny d’espais a Eina, Centre Universitari de
Disseny i Art de Barcelona. Cursa el Màster
Universitari en Estudis Teatrals per continuar en
l’àmbit de recerca teatral com a doctorada des del
2014. La recerca en les possibilitats narratives de
l’escenografia l’ha portat a participar amb
comunicacions al TaPRA Scenography Interim event
al Trinity College, Dublín. Ha treballat com a ajudant
d'escenògrafa amb Anna Alcubierre en El Príncep
Totilau, Sebastià Brosa en La Partida, dirigida per
Julio Manrique i estrenada al Teatre Romea i El
Somni d’una Nit d’estiu, dirigida per Joan Ollé al
Teatre Nacional de Catalunya. Va dissenyar la Filla
del Seu Pare, dirigida per Pau Miró a Temporada
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Alta 2015, Soy el Pueblo d’Andrea Ariel a la Nau
Ivanow, En primera Persona, espectacle de dansa
de Francisco Córdova i Bang, Bang, estàs mort,
dirigida per Pep Colomer.

Tony Murchland (Disseny de Llums)  es va graduar
amb honors  del Central School of Art and Design a
Londres i la seva obra va ser exposada a la Biennale
de París 1972.Va treballar amb els Friends Roadshow
Community Theatre companyia recolzada pel Arts
Council of Great Britain, amb gires per tota Europa.Va
ser productor d'Intermèdia Theater de N.Y i
dissenyador i tècnic per Jango Edwards. Va fer els
efectes especials de la pel·lícula Flight of the
Navigator, de Disney i director de Light and Air
Events. També és co-director de Clownfish,
companyia infantil i d'espectacles de cabaret. Va
ser director artístic del Fools Militia projecte per al
Fòrum de les Cultures 2004. En el marc de l’
il·luminació i escenografia ha treballat al
Conservatori del Liceu amb Mozart i Salieri, La Bella
Galatea, Dr. Miracle, Giravolt de Maig i Rita. Ha fet
l'escenografia d' Amb Belisa, El Capsa Mu, per la
Cia. Res de Res, Blue Mango Theatre i IPA
Productions i com a tècnic amb la Cia. de dansa
Roberto Alonso i The Chanclettes. És dissenyador
d'il·luminació per a El Molino. Aquest és la 4rta obra
que il·lumina amb Escapade.

Infestum Espectacles, (vestuari i atrezzo) companyia
fundada el 2014 a Manlleu, Osona, amb l'objectiu
d'enfocar les seves creacions a l'àmbit històric i les
arts escèniques. Creació d'espectacles, construcció
i lloguer d'atrezzo, i confecció de vestuari que

cobreixen estils des d'època antiga fins a era
moderna i fantasia. Format per Sergi Pérez, Oriol
Colomer i Ionai Ramírez.

Ana Micó (coreògrafa) Estudia dansa clàssica,
espanyola i bolero al centre de Dansa Òpera
d’Ontinyent. Més endavant estudia Comèdia
Musical a Coco Comin, dansa contemporània a
l’escola Varium Espai de Moviment i Jazz Musical i
Fusion a Som-hi Dansa. Ha participat com a ballarina
en Pinotxo-el musical, Next Stop-el musical dels
teus somnis i El Trencanous. Presenta la temporada
passada la seva primera peça de dansa
contemporània fusionada en l’espectacle Joc de
Dos en el marc de Microcultura Barcelona i ha
participat en nombrosos events i convencions. Va
ser ballarina del videoclip Somos Monster High del
grup Sweet California. Ara combina les classes a
Som-hi Dansa amb els seus estudis de maquillatge
professional i caracterització amb la gira per Espanya
amb la Cia. Som-hi Dansa en l’espectacle El
Trencanous i amb l’assistència de coreografia al
musical Sugar- Ningú no és Perfecte.

Naty Giménez (coreògrafa) es ballarina Veneçolana que
resideix a Barcelona des del 2012. Els estils que practica
són Ballet Clàssic, Jazz i Contemporani. Actualment és
ballarina i professora a Slam Dancing Studio. La seva
passió per la dansa fa d'ella una investigadora i
escriptora per a la revista en línia Your Dance Blog.
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Aruneema Lahon (regidora) va néixer a Londres. Va
estudiar Anglès i Drama a la Universitat
Metropolitana de Cardiff, on va obtenir una de les
qualificacions més altes en la història d’aquest curs
pel seu projecte final. Aruneema va començar la
seva carrera com a Directora Tècnica en la producció
Pornografia a la universitat on estudiava, de Simon
Stephens. Després, Aruneema va estar com a
Assistent Tècnica amb Page One Theatre a
l’espectacle The Bridge. Aquest espectacle per a
nens fou representat al Mimetic Arts i al Youth
Festival. Va treballar com a Assistent Tècnic i de
Producció de Lotta Quizeen, una comèdia d’una sola
protagonista, al Battersea Arts Centre que, més
tard, anà de gira al Fringe Festival d'Edimburg i al
Camden Fringe.

Adam Valentine (Jota de Cors / Dodo / Llebre /  Música)
es va formar al London College of Music graduant com
a Llicenciat en Teatre Musical. Ha protagonitzat una
àmplia varietat de produccions, incloent-hi musicals,
pantomimes i peres per tot el Regne Unit, com ara:
Looking for Oz (Home de Llauna) Risen the Musical
(Thomas), Heels of Glory the Musical (Henchman), Bel-
Ami: The Musical (Llewelyn), Oh! What a Lovely War
(El Kaiser), Salad Days (PC Boot), i All to Play For: A
Comic Opera (Tomczyk).  Actualment es troba a la
magnífica ciutat de Barcelona, formant part de la
companyía IPA Productions actuant en obres com
Sweeney o Romeo i Julieta.

Annie O’Callaghan (Reina de Cors / Mussol) va
néixer a Caracas, on es va llicenciar en Comunicació
Social i Arts Audiovisuals ala Universitat Catòlica
Andrés Bello (UCAB). Amb el Grup de Teatre UCAB
es va formar en totes les àrees de la producció
teatral. De familia Veneçolana-Irlandesa, Annie ha
pogut viatjar i enriquir la seva formació teatral en
diferents cursos i tallers a diferents països i
companyies teatrals, des de gires internacionals amb
AGOTeatro per Canadà i Nova York fins la
Diplomatura de Llenguatge Sensorial i Poètiques
del Joc amb el Teatre dels Sentits a Barcelona.  Ha
participat a més de 50 produccions com actriu,
productora i/o directora. Des de fa dos anys
col·labora amb Escapade Theatre i Jocular Theatre.

Ben Sbuttoni (Conill Blanc) va estudiar art dramàtic
al Rep College a Anglaterra adquirint un training
pràctic en teatre de repertori.  Porta 7 anys treballant
com a actor i ha fet gires per tot el Regne Unit amb
obres com The Cat In The Hat, Hugless Douglas, How
To Catch A Star i Dotty The Dragon. També ha fet
gires a Malasia, Singapor, Itàlia i Espanya. Altres
obres inclouen: Johan Johan, The Husband de John
Heywood, Love Hurts (documental de la BBC),
Absent Friends d'Alan Ayckbourn, Gossip Bingo i
diversos anuncis televisius.

Daniel Ewing (Barreter Boig/ Falsa Tortuga/ Naip /
Granota) es va formar a Bretton Hall i ha treballat
en molts projectes teatrals i de cinema en diversos
països des de la seva graduació, incloses dues
produccions prèvies amb Escapade Theatre -Mack
the Knife i David Copperfield, National UK Tours de
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Whistle Down the Wind, The Secret Garden i The
Jungle Book. Per a la televisió ha fet Stephen
Poliakoff's Capturing Mary per a la BBC i The King of
Hearts, una nova òpera per Channel 4. Ha acabat
recentment l'enregistrament d'un nou musical basat
en la vida d'Sunthorn Phu, conegut poeta de la
reialesa de Tailàndia, que s'estrenarà a Londres a
finals d'aquest any.

Jamie Lerner (Alice) es va llicenciar en Teatre
Educatiu i escriptura creativa i literatura dramàtica
a la Universitat de Nova York al 2015. Ara treballa a
Sant Ignasi Jesuïtes i amb clubs de comèdia a
Barcelona. Ha guanyat 2 concursos de comèdia i ha
portat un xou a Berlin. Jamie va començar a actuar
amb 7 anys i va estudiar amb Lighthouse Theatre
NY. Ha escrit, coreografiat, dirigit i fet el disseny de
so per varies obres incloent-t’hi: Cab Girl (Charley),
School for Scandal (Maria), Little Shop of Horrors
(Audrey), Nadine's Coloring Book (Nadine), Oliver
(Dodger), Fiddler on the Roof (Chava) i A Chorus
Line (Val). Espera poder continuar escrivint i actuant
aquí a Barcelona i està molt contenta de poder
estrenar amb Escapade.

Marina Xeix (Rateta / Jove / Cuinera / Naip) és
llicenciada en interpretació per l’ Institut del Teatre
de Barcelona i també s’ha format al Col•legi del
Teatre i a l’escola Aules. Té estudis de piano i guitarra
i entrenament acrobàtic, claqué i contemporani. Ha
participat en muntatges com CaRRoussel, de la cia
La Reial dins del marc del Festival Grec 2015, La Dama
de Xavi Morató i Robin Hood de la cia. Tot Plegat.
Actualment és cover de Draco Malfoy a l’espectacle
Un Musical Innominable, programació del Teatreneu
i és professora de cant i d’iniciació a la música al
Centre d’Estudis Musicals Passatge, així com de
teatre i de cant particular.

Mark Aspinall  (Eruga / Grifó / Naip) va treballar per
primera vegada com a actor professional l’any 1980.
Ha actuat en molts teatres, incloent-t’hi The National
Theatre of Great Britain, Birmingham Rep, Theatr
Clwyd, The Queen’s Theatre, The Octagon, i The
Riverside Studios a Gran Bretanya, i l’Engelenbek
Theatre a Amsterdam. També ha tingut papers en
moltes series de televisió a la BBC, ITV i Channel 4 a
Gran Bretanya, la NBC dels EUA, i TV3 a Catalunya.
L’any 2015 el Mark va interpretar  el paper de Crispin
Kingsley en la producció d’Escapade, Diary
of a Scoundrel al Teatre Versus.

Natacha Elmir (Gata de Cheshire) va néixer a Brasil,
va créixer als EUA i el Líban i porta 2 anys a Barcelona,
es va formar a l’ Universitat de Concordia, Montreal.
Treballa com a actriu i fotògrafa. Ha actuat i escrit
obres amb Play for a Day i ha actuat a POPS 2014.
Està molt emocionada per formar part d'Escapade
fent el paper del seu personatge preferit a Alice in
Wonderland.

Sharlene Halbert (Duquesa / Lloro) va debutar als
sis anys amb L'home Caramel i després ha fet papers
com Joseph (Joseph i el Sorprenent Eescut
Technicolor Dream), Mama Bear (Rínxols d'or i Els
tres Ossos), la Bruixa (Hansel i Gretel), Un Joglar
tocant la Guitarra (Hi havia una vegada Una Bruixa),
Billie (Last of the Red Hot Lovers per Neil Simon),
Julia (Àngels Caiguts per Noel Coward), Ruth (Un
Esperit Burleta per Noel Coward) i Sheena Brannigan
en el musical Tornar als 80. Va treballar amb Patch
Theatre a Perth i va estudiar teatre a l' universitat
de Curtin. Recentment ha participat en cursos i
actuacions de teatre d'improvisació a Barcelona. Està
emocionada de tornar a l'escenari amb Escapade
Theatre.

Siobhán "Shivy" Sheehan (Liró / Ànec / Nadó/
Porquet) va néixer a Dublín, ciutat també
inspiradora de la seva passió pel teatre però ha
viscut gairebé tota la seva vida adulta entre terres
espanyoles i catalanes. Va estudiar a El Álmaden a
Madrid, ciutat on també va fer el seu debut a la
gran pantalla a El Patio de mi Cárcel dirigida per
Belén Macias. Actualment, treballa amb IPA
Productions a Barcelona. Ha actuat a diverses obres
com Ives Shorts de Jocular Theatre, The Quest, Los
Monólogos de la Vagina i Diari d'un Canalla. Aquesta
és la tercera vegada que treballa amb Escapade.


