












GÈNERE. Teatre familiar
DURACIÓ. 60 min
IDIOMA. Català

PÚBLIC. A partir de 6 anys
FORMAT. Mitjà
N. TÈCNIQUES. Rider*





Forma part de la companyia Toma Pa' Ti des dels inicis (2018) i és l'autor,

director d'escena, coreògraf i intèrpret de tots els espectacles: Justo,

Sòmines de l'Àrtic, Benedicta Televisió, El Secret de les Nimfes i el

projecte de sèrie de televisió Zarah. 

Format com a actor, ballarí i cantant a les escoles de teatre musical

AULES, de dansa contemporània i clàssica AREA, cursos d'interpretació

amb les companyies de teatre reconegudes T de Teatre, La Danesa i La

Cubana, interpretació davant de càmera amb Pep Armengol i dramatúrgia

amb Jumon Erra.

Com a intèrpret destaca la seva feina a la companyia NS Danza (2018-

2022) amb A little night Cabaret i Lo mejor de los 60,70,80s, a la

companyia Magatzem D'Ars (2019-2020) amb Aladdí i La Sireneta, i a

Acelera Producciones amb Cuento de Navidad (2021-2023)

S'encarrega de la dramatúrgia, direcció i coreografia a Nimfes.

RAÚL HEREDIA

LAURA CABIS

Forma part de la companyia Toma Pa’ Ti des dels inicis (2018) i des de

llavors ha format part de tots els espectacles. Encarregant-se de la

producció dels espectacles, la comunicació i premsa, així com la regidoria

d'escena.

Diplomada com a regidora de teatre i productora d'espectacles (2012-

2016) i en producció audiovisual i esdeveniments (2017-2019).

Experiència professional com a regidora d'escena al Teatre la Massa de

Vilassar de Dalt (2012-15), ajudant de producció i esdeveniments al

Districte Cultural de Barcelona (2015-18), acomodadora en el Teatre

Tivolí (2017-2020) i Teatro Apolo de Barcelona (2020-2023). 

També, booking mànager a la productora musical Aqustic (2020),

assistent de producció a la sèrie Feria de Netflix (2020) i responsable

logística a la productora MPC Management (2021-2022).

S'encarrega de la producció, comunicació i premsa a Nimfes.



SÒNIA CATOT

BLANCA GUERRERO

Diplomada en el Recorregut de Formació Professional com a intèrpret de

Teatre Musical a l’escola Aules de Barcelona (2014-2018). Formació prèvia

en Angès Miralbell (Auditori Santi Arisa), Entre el cel i la terra, Manresa

Teatre Musical, Teatre Kursaal (2008-2012) i Comèdia Musical per la Coco

Comín (2013). Forma part de la companyia Toma Pa’ Ti des del 2020

sumant-se a l’equip de Sòmines de l’Àrtic.

Experiència professional com a ballarina i cantant a Nens Perduts de BAH

Produccions (2014), Mamma Mia a la Gala de Catalunya Aixeca el Teló

(2015), Nit de musicals al Festival Grec (2017), Lo mejor de los 60,70,80s i

A Little Night Cabaret amb NS Danza (2018-2022), i com actriu de teatre

musical a Tot el que no ens vam dir al Teatre Maldà (2018).  Com a corista

amb Agrup Vocal a l’actuació de Some nights de la Gala d’Operación Triunfo

(2019) i com a ballarina al videoclip La Venda de Miki Núñez (2020).

S'encarrega de la interpretació de la Princesa Nayara a Nimfes.

Diplomada en el Recorregut Professional com a intèrpret de Teatre Musical a

l’escola Aules de Barcelona (2015-2019), prèviament formada com a músic a

l’Aula Musical de Girona en la menció de Piano i Llenguatge musical (1998-2009)

i com a ballarina a Evolution Dance Center de Girona (2012-2015). Forma part de

la companyia Toma Pa’ Ti des del 2021 sumant-se a l’equip de Benedicta

Televisió.

Experiència professional a l’espectacle musical Carroussel en el Teatre Grec

com a corista (2018), en el curtmetratge Vagón Rouge de l’Escola ECIB com a

actriu (2018) i a l’espectacle teatral Pornopop en el Versus Teatre com a actriu

de teatre musical (2019). 

Desenvolupa la seva vocació com a docent de dansa moderna en la Escola Virrei

Amat (2016) i de teatre a Aulestiu (2017).  A més a més, disposa del Grau Mitjà

en Piano, Cant, Solfeig, Harmonia i es titula de la ABRSM en Cant Grau 6.

S'encarrega de la interpretació de la Volvoreta a Nimfes.



GONZALO LORUZ

Va iniciar la seva formació professional en el Recorregut Professional com

a intèrpret de Teatre Musical a l'escola Aules de Barcelona (2016 - 2020).

Durant 2020 i 2021 va aprofitar per a continuar la seva formació en dansa

a la Pineapple Dansi Studios a Londres, el Regne Unit.

Va participar en tallers al costat dels directors de teatre Jumon Erra, Marc

Chornet, Vanesa Segura, Oriol Vila i Alicia Serrat. També es va formar en

cursos d'interpretació impartits per Elena Fortuny i interpretació davant de

càmera amb Pep Armengol. 

Desenvolupa la seva vocació com a docent de dansa i teatre a les escoles

Move It Musical del Masnou, Ressò Centri d’Estudis Musicals d'Alellai

Escoles Minguella de Badalona.

Forma part de la companyia Toma Pa Ti des del 2022 sumant-se a l'equip

de Nimfes com a intèrpret de Narcisa i ajudant de direcció.

TÀNIA RIERA

Després de graduar-se en interpretació a la Catalonia Film School (2018)

comença la carrera de Teatre Musical a Aules (2018-2022), on segueix la

seva formació actualment. Forma part de la companyia Toma Pa’ Ti des

del 2021 sumant-se a l’equip de Benedicta Televisió.

Dins la seva formació ha treballat amb directors teatrals com Elena

Fortuny, Jumon Erra, Marc Chornet, Ester Cort o Alicia Serrat, i en l’àrea

del cant amb Albert Bolea, Marc Vilavella, Víctor Arbelo, Madalena Alberto

i Mariona Castillo.

Ha treballat en el món audiovisual en el llargmetratge Isaac dirigit per

David Matamoros i Àngels Hernandez, així com a diferents spots

publicitaris per a grans corporacions.

Actualment està centrat amb el teatre on destaca el seu perfil

d’humorista i showman.

S’encarrega de la interpretació de Teo, Rei Claudi i Bruixot a Nimfes.




