
QUI SOM I PER QUÈ ET NECESSITAM

NO SOM TRES? Llavors, quants i qui sou?

No Som Tres  som un grup d'enamorats  de les  arts  escèniques que ens vam constituïr  com a
associació cultural el 2018 per donar sortida de manera conjunta a la necessitat de tenir i oferir un
espai de creació artistica. 

Na  Belén  és  argentina  i  llicenciada  en  art  dramàtic  i  danses  espanyoles  per  la  universitat  de
filosofies i humanitats Jolie Libois. Ha format grups de teatre, ha participat en muntatges teatrals,
curtmetratges, llargmetratges i ha actuat i dirigit obres de dansa teatre a Argentina. 

Na Gemma és menorquina, va estudiar teatre musical a Barcelona i ha anat continuant la formació
en art dramàtic a diferents escoles. Ha participat en varis muntatges teatrals i des de fa un temps
dedica molt del seu temps a la creació d'espectacles de petit format per a públic familiar.

En Fabián va néixer a Uruguay tot i que s'ha criat a Barcelona. Descobrir el món del clown fa 20
anys va ser per a ell un viatge sense retorn i s'ha preparat amb grans professionals del clown arreu
del món. Des de fa un temps també ha estat experimentant amb els món de la improvisació de la
mà de Rai Borrell.

Què voleu  com associació?

Crear un espai col·lectiu a Ciutadella, un lloc on assajar i compartir experiencies artístiques. Un
espai on poder mostrar la nostra feina. Un espai on poder donar forma i veure créixer els nostres
projectes artístics amb l'ajuda d´altres apassionats de les arts escèniques com tu.

Menorca resulta un lloc molt inspirador per als artistes però, en canvi, hi una gran mancança quant
a espais de creació,  suport  i  mostra per a tots nosaltres.  Les capacitats dels  artistes es veuen
limitades  per  aquesta  mancança   i  d'altres.  No  Som  Tres  pretén  ser  un  espai  on  les  nostres
inquietuds hi tinguin cabuda, un espai físic i alhora un espai on compartir experiències i donar
sortida de manera col·lectiva a les nostres necessitats.

No Som Tres, som molts, i si treballam en equip, creixerem més, com a artistes i com a poble.

“El teatre és el baròmetre de la societat, el que marca la seva grandesa o misèria, i un poble que

no ajuda a fomentar el seu teatre, si no és mort és que agonitza.”

F. García Lorca, poeta i dramaturg

I per què m'hauria d'associar a No Som Tres?

Els artistes sempre estem creant, cercant, experimentant...  tenim el cap en els núvols per aixó
necesitem un espai a terra on poder transformar aquesta energia creadora en una realitat. 
Necessitem  persones  apassionades,  que  vulguin  ser  socies  i  socis  per  donar  suport  a  aquest
projecte i alhora a la cultura i l'art a Menorca.  
I més enllà dels suport econòmic, necessitem crear xarxa per treballar tots cap a un mateix punt,
com a col·lectiu, estalviant repetir passes com a individus i així centrar-nos en el que realment ens
interessa i ens mou, crear.



Vull formar-ne part, què oferiu?

Per descomptat, associar-se a No Som Tres té uns avantatges i hi ha diferents tipus de quotes per
adaptar-nos a cadascú.

GARCÍA LORCA
Soci individual
Quota mensual de 10 €
Inclou una de les següents opcions:
2 tallers d'Experimentem Teatre al mes 
+ entrada lliure a assajos oberts
o
Descomptes en classes regulars (flamenc, lindy hop, dansa contemponània,...) 
+ entrada lliure a assajos oberts
o
Disposar de l'espai lliurement 2 hores al mes* 
+ entrada lliure a assajos oberts

MOLIÈRE
Per a tota la família
Quota mensual de 15 €
Inclou una de les següents opcions:

2 tallers d'Experimentem Teatre al mes 
+ entrada lliure a assajos oberts
o
Descomptes en classes regulars (flamenc, lindy hop, dansa contemponània,...)
+ entrada lliure a assajos oberts
o
Disposar de l'espai lliurement 2 hores al mes* 
+ entrada lliure a assajos oberts

SHAKESPEARE
Quota mensual de 25 €
Inclou totes les opcions:

Tots els tallers d'Experimentem Teatre 
Entrada lliure a tots els assajos oberts
Descomptes en la utilització de l'espai*
Descomptes en classes regulars (flamenc, lindy hop, dansa contemponània,...)
Assessorament quant a producció i facturació

* Subjecte a disponibilitat i prèvia aprovació dels membres de la junta.

Clar que vull associar-me! Com ho puc fer?

Molt fàcil! Només has d'omplir el formulari i ens el fas arribar en persona o per correu electrònic a
nosom3@gmail.com.

Ens encantarà que formis part del nostre equip!!!



NO SOM TRES
Associació Cultural
Cap de Bajolí, 20-2
07760 Ciutadella

nosom3@gmail.com
685962215

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ COM A SÒCIA/SOCI DE “NO SOM TRES”

NOM I COGNOMS ______________________________________________________________________

DNI: _____________________________  Data de naixement:  __________________________________

Telèfon: ___________________Correu electrònico: ___________________________________________

Domicili: _____________________________________________________________________________

Població: __________________________ C.P. _______________ Província: _______________________

Tipus de quota:     

□  GARCÍA LORCA  (10 € al mes)          □  MOLIÈRE (15 € al mes)  □  SHAKESPEARE  (25  €  al  mes)

Per la present i  reunint els requisits establerts per aquesta Associació, SOL·LICITO l'ALTA com a
MEMBRE-SÒCIA/SOCI de l'Associació Cultural NO SOM TRES a partir de la data indicada més abaix,
comprometent-me a abonar les quotes que en el s
eu cas l'Associació estableixi i acceptant els termes que es reflexen als Estauts de l'Associació.

A__________________, _____ de _____________ de ________

Signat: ______________________________________
                                                            (Nom, cognoms i signatura)

Si ho desitja, pot domiciliar la quota, emplenant les dades següents:

ORDRE  DE  DOMICILIACIÓ  BANCÀRIA

Titular del compte:__________________________________________________________________

DNI / NIE del titular de la compte: _____________________________________________________

Banc o Caixa: ______________________________________________________________________

IBAN: ____________________________________________________________________________

Fins a nou avís, prego tinguin en compte aquest document per carregar al compte indicat el rebut o

lletra que al meu nom:____________________________________________, li siguin presentats per

al seu cobrament per l'Associació Cultural NO SOM TRES.

Atentament, a ______________________, el dia _____ de ___________________de _________.

Signat: ___________________________________

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa

de desarrollo, el/la firmante autoriza la utilización de sus datos personales contenidos en los documentos presentados y su tratamiento en un

fichero titularidad de la Asociación, con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente así como para gestionar cualquier aspecto

relativo a su relación con la Asociación. Quedo enterado/a de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos

obrantes en el mencionado fichero, pudiendo ejercer dichos derechos mediante una carta dirigida a la Asociación en la dirección señalada al

principio de esta solicitud, debidamente firmada, incluyendo su nombre completo, dirección y una fotocopia de su Documento Nacional de

Identidad (DNI) o cualquier otro documento válido.


