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Sinopsia:

Kasildak zortzi urte eta amets asko ditu. Astelehene-

tan saskibaloi jokalaria izan nahi du, astearte batzuetan 

dantzaria, ia asteazkenero astronauta eta beste egun 

guztietan aktore eta abeslaria. Bere gurasoek eta bere 

historia medikoak esango diote hau ez dela posible 

izango eta arrazoi dute. Bere amona txundigarriak eta 

ezagutu dugun doktorerik bitxienak esango dute... Eta 

zergatik ez dibertitu inoiz lortuko ez duzun helmugarako 

bidean? Garrantzitsuagoa da prozesua edo emaitza? 

Ezin duzula esaten dizutenek arrazoia dute beti?... Kasil-

dak helduei aurre egiteko eta erabaki oso garrantzitsuak 

hartzeko beharrezko jarrera du, ez da bere ideiak edo 

beldurrak inposatu diezazkioketen norbait, berak ez dio 

sortzeari, amesteari, hazteari, ahalduntzeari eta ipurdia 

bere bizitzan merezi duen lekua egiteko bezain indartsu 

mugitzeari utziko.

Komedia musikal baikorra, dibertigarria, samurra eta ins-

piratzailea haurrentzat eta helduentzako aukera bat, edo 

beranduegi dela uste duzu? Kasildak ezetz esango dizu.



Zergatik Kasilda?
Egilearen eta zuzendariaren hitzak.

Tdiferenciaren proiektu berri honetan, familiengan jarri dugu arreta. Konpainia honek 

genero-berdintasunarekiko eta aniztasunarekiko duen konpromisoak beti hausnarketa-

ra eramango gaituzten ikuskizunak ekoiztera garamatza. Oraingo honetan, aniztasun 

funtzionalaz, aukera-berdintasunaz eta neska baten ahalduntzeaz hitz egingo dugu, 

eta neska honi zaila da esatea -zuk ezingo duzu-. Hain kontzeptu izugarriak, hala nola, 

ez ezazu egin onena ez bazara, porrota da arrakasta ez dena; ia ez da existitzen, ongi 

dago edo gaizki; barregarri geratuko zara, ez duzu dantzari gorputzik, zu bezalako 

neskato bat...ez zara inoiz benetako abeslaria izango, ez zara inoiz benetako abes-

laria izango, hori nesken edo mutilen kontua da, zentratu ikasketetan, ikasi zerbait 

probetxuzkoa, azkenean kartoien artean biziko zara, gure taldekide guztien bizitzak 

osatu dituzte.

Eta, hala ere, hemen gaude... ez gara figura handiak, ez gara artearen historiaren par-

te izango, ez gara ospetsuak, ez ederrak, ez argalak, batzuk jada ez gazteak... baina 

gustatzen zaiguna egiten dugu, ondo egiten dugu eta jendea gu ikustera eta gozatzera 

eta gozatzen uztera etortzen da. Eta hau da kontatu nahi duguna eta egiatik kontatu 

nahi dugu, bizitakotik, gainditutakotik, ikasitakotik eta honen guztiaren dibertigarritasu-

netik. Horrela, arte-hezkuntzak guztiontzat duen balioa azpimarratu nahi dugu.

Inklusioaz hitz egin behar dugu, Kasildak hanka bat haztea eragozten dion gaixotasun 

bat du eta konpentsatzen lagunduko dioten operazioak egiten dizkiote. Horrek mina 

eta mugikortasun-muga asko dakartza; horri esker, aniztasun- eta inklusio-mezua 

zabaldu ahal izango dugu beldurrik gabe, gai hau den bezala ulertu ahal izango dugu, 

komunitate osoarentzat interesgarria den gai bat, eta ez kolektibo jakin batentzat.

“Antzezlana erkidegoko entzunaldi baten aurrean 

irudikatzea pizgarri bihurtzen da landutako gai eta 

gaiei buruzko konpromisoa hartzeko, eta aukera 

ematen du hausnarketa komunitarioa egiteko eta 

bestelako etorkizun baterako aukerak irudikatzeko”

Tomás Motos Teruel
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MAITE REDiN
DRAMATURGIA ETA ZUZENDARITZA

1995ean hasi zuen bere ibilbide profesionala, aktore gisa hainbat 
ikuskizunetan parte hartuz, Joan Abellán, Antonio Fava, Gyula Urban, 
Amelia Gurutxarri eta Javier Pérez Eguaras zuzendarien zuzendarit-
zapean, NAEn, eta hortik kanpo Andres Lima, Garbi Losada, Miguel 
Molina eta Ramon Vidalekin lan egin du, besteak beste.
2006an Iruñeko Udalak eta Nafarroako Antzerki Eskolak haurrentzako 
antzerki testu onenaren saria eman zioten. “El Laberinto de Juana 
Inés”, “Perdido el Juicio”, “Niko pequeño vampiro”, “Fotos-hormonas 
y lexatín”, “Velma y Cris” eta “con fajas y a lo loco” (azken bi hauek 
Adriana Olmedorekin batera), “El patio”, “El show de Gabriela”... lan 
hauek guztiak zuzendu ditu Tdiferenciaren ekoizpenarekin.
Caperucita Rock eta Perdiendo el Juicio-rekin, Antzerki Musikalaren 
Sarietan finalista izan zen bi urtez.

ADRIANA OLMEDO
KONPOSIZIO MUSIKALA ETA AKTOREA

Gaztelaniazko antzezlea

2001etik Adrianak abeslari gisa egindako lanak kateatu ditu, merka-
tuan 4 disko argitaratuta eta hainbat sari eskuratuta. 2008an Solita 
Intencione ekoiztetxea sortu zuen, eta hainbat muntaia egin zituen, 
besteak beste: Me lo hago sola, Lisístrata la paz por güebos, Comi-
cos de la legua, Jugando espero, La buhardilla de Alú. Nafarroako 
Ikus-entzunezkoen Kontseiluaren Kalitate Ziurtagiria merezi duen “La 
buhardilla de Alu” telebista saioa egin zuen.
Aktore bezala, lan ugaritan lan egin du zuzendari oso ezberdinen 
agindupean: “Cerro riesgo”, “Hagamos un Trato”, “El mago de Oz”, 
“La mujer y el detective”, “La isla del Tesoro”, “Los tres Mosqueteros”, 
obra hauen jatorrizko musika-lanen konposizio musikalaz ere aritu 
zen. Emy Ecay, Ramón Vidal, Miguel Goikoetxandía, Alex Pastor eta 
Victor Iriarte zuzendariek zuzendutako hainbat lanetan ere lan egin 
zuen. Gaur egun, Tdiferencia antzerki-enpresan egiten du lan.



AINHOA RUIZ
ZUZENDARITZAKO EUSKARAZKO LAGUNTZAILEA ETA AKTO-
REA
Gaztelaniazko eta euskarazko antzezlea

2005etik, antzerki-muntaietan parte hartu du, Ramon Vidal, Fabio 
Mangolini, Conni Rosner eta Emilia Ecayren zuzendaritzapean, bes-
teak beste. 2008an bere konpainia sortu zuen eta antzerki garaiki-
deko hainbat muntaia egingo ditu. Kaleko antzerkian eta, bereziki, 
haurrei zuzendutako ikuskizunetan eskarmentu handia du, eta ho-
rrek ipuin-kontalari ezagun gisa sendotzen laguntzen dio Nafarroan. 
Antzezle gisa hainbat muntaiatan parte hartzearekin batera, irakas-
kuntza eta animazio kulturaletan ere parte hartzen du.
2016tik, Tdiferentziako taldearekin bat egiten du, eta gero eta pre-
sentzia handiagoa du bere proiektuetan, aktore, zuzendaritza la-
guntzaile eta produkzio gisa dituen dohainak uztartuz, eta enpresako 
euskarazko komunikazioaren arduraduna da.

Mitxel SantamarÍA
AKTOREA
Gaztelaniazko eta euskarazko antzezlea

2009tik Maskarada eta Erre Produkzioak konpainien hainbat obratan 
parte hartu du, Pikor Teatro, Abao, Pabellón 6, Teatro de la Zarzue-
la. Zentro Dramatiko Nazionaleko Marco Carnitiren “Como gusteis” 
obran lan egin du.
Arriaga antzokiko Konpainiako kide egonkorra da, eta hainbat pro-
dukziotan parte hartzen du 2013tik.
Telebistan ETB1 eta ETB 2ko hainbat saiotan parte hartu du 2013tik 
gaur arte. “La Higuera de los bastardos” eta “Tres Mentiras” filmak 
grabatu ditu, biak Blogmediako Ana Murugarrenrenak.



Jaione Urtasun
AKTOREA

Euskarazko antzezlea

2005ean hasi zen aktore lanetan,  En Kara2, Ostzadarra eta Teatro 
Gayarreren antzezlanetan parte hartuz. 2011n Interpretazio ikasketak 
amaitu zituen Nafarroako Antzerki Eskolan. Eta 2012an “La piel Pro-
ducciones” antzerki konpainia sortu zuen, familia eta helduentzako 
antzezlanak ekoizteko.
Tdiferenciaren talde egonkorreko kide da, eta ia euskarazko eta gaz-
telaniazko musika-ekoizpen guztietan parte hartzen du.

Maitane Pérez
AKTOREA

Euskarazko antzezlea

2009an amaitu zituen Interpretazio ikasketak Nafarroako Antzerki 
Eskolan, bere prestakuntza dantza, clown, interpretazio eta antzerki 
fisikoko ikastaro monografiko ugarirekin osatuz.
Bere aktore lana Eulien dantza, Izotza apurtzen den ertza eta Flores 
arrancadas de la niebla ikuskizunetan garatzen da.
Konpainiaren talde egonkorreko kide da, eta ia euskarazko eta gazte-
laniazko musika-ekoizpen guztietan parte hartzen du.

Nerea Bonito
KOREOGRAFOA ETA AKTOREA

Gaztelaniazko antzezlea
 
Arte dramatikoko ikasketak 2003an hasi zituen NAEn, ikasketa horien 
osagarri Espainiako dantza garaikideko eta dantza klasikoko kurtsoak 
eta tailerrak egin zituen Nafarroako Gobernuaren dantza eskolan, Es-
kola Levalean, Eva Espuelasen, Aida Eskolan eta Arantxa Villanue-
varen eskutik, Flamenkoa Junkal Eskolan, antzerki musikala Susana 
Egea eta Josep María Borrásen eskutik, Antzerki Pedagogia George 
Lafarriere antzerki-taldearekin, Joko dramatikoa komunikazioarentzat 
Alfredo  Mantovanirekin, besteen artean.

Duela 10 urtetik Tdiferenciako talde egonkorreko kide da. Aktore la-
nak koreografo lanekin uztartzen ditu.



Konpainia

Tdiferencia, arte eszenikoetan aritzen diren emakumeen 

kooperatiba bat da, 25 urte baino gehiagoko ibilbide pro-

fesionala dutenak guztiak. Antzerki- eta musika-ekoizpe-

nean eta -banaketan, kultura-kudeaketan eta ekitaldi 

publiko eta pribatuen antolaketan adituak. “Caperucita 

Rock” ikuskizuna haurrentzako musika-ikuskizun one-

naren sarirako izendatu zuten Antzerki Musikaleko Sa-

rien zortzigarren edizioan. Bere lanek feminismoarekiko 

konpromiso argia dute, baita indarkeria matxista eta adin 

gazteetan abusuaren eta jazarpenaren galgan ere.



Kontratazio-datuak

Ikuskizun honi buruzko informazio guztia eta beste 
ikuskizunena, adin desberdinei zuzendutakoak eta 
formatu guztietakoak www.tdiferencia.com webgu-
nean.

HARREMANETARAKO:

info@tdiferencia.com                 Tel. 848 470 174

maiteredin@tdiferencia.com      Tel. 607 929 582

ainhoaruiz@tdiferencia.com      Tel. 655 704 670
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