
PROGRAMACIÓ 1r SEMESTRE 2018

Dimarts 16 de gener de 2018 - 21 h

OPERA DIVA Abonament
Orquestra Filharmònica de Novossibirsk 

Ekaterina  Lékhina  –guanyadora  del  primer  premi
Operalia a París l’any 2007 i  d’un Premi Grammy
el 2010- juntament amb la reconeguda Orquestra
Filharmònica  de  Novosibirsk  dirigida  per  César
Álvarez,  ens  ofereixen  un  concert  amb  un
programa d’àries de les millors òperes de Glinka,
Verdi, Donizetti...

Programa
Ruslan i Ludmila, Obertura Glinka
Ruslan i Ludmila, Cavatina de Ludmila Glinka
La donzella de la neu, Ària de Snegurochka Rimsky- Korsakov
La Traviata, Preludi a l’acte I Verdi
Norma, Cavatina i Caballetta, Casta Diva Bellini
Cavalleria Rusticana, Intermezzo Mascagni 
Linda di Chamounix, Cavatina de Linda Donizetti
Romeu i Julieta, obertura Fantasia Txaikovski
Francesca da Ramini Txaikovski

Fitxa artística
Ekaterina Lekhina, soprano
César Álvarez, director
Orquestra Filharmònica de Novossibirsky

Producció: Goldberg Management

Preu: 30 – 22 - 15



Divendres 26 de gener de 2018 - 21 h

CALÍGULA Abonament
D’Albert Camús 

Mario  Gas  dirigeix  Calígula d’Albert
Camus, un muntatge protagonitzat per
Pablo  Derqui  i  que  tracta  temes
recurrents  en  l’obra  de  l’autor  com
l’absurd  existencial,  el  patiment  i  la
lògica del poder.
Calígula  és  una de les  grans  peces
dramàtiques  d’Albert  Camus.  Basada
en  l’Emperador  romà  descrit  per

Suetonius,  Calígula és en realitat una sèrie d’obres dins d’una única
peça. El protagonista de l’obra, interpretat per Derqui, es troba cara a
cara amb l’absurditat després de la mort de la seva germana/amant i
sotmetre els seus súbdits a una aterradora sèrie de demostracions
del que ell considera ser la veritat absurda: que els homes moren i
són infeliços.

Fitxa artística
Autor: Albert Camus
Traducció: Borja Sitjà
Dramatúrgia i direcció: Mario Gas
Repartiment:  Pablo  Derqui,  Borja  Espinosa,  Mónica  López,  Bernat
Quintana, David Vert, Pep Ferrer, Pep Molina, Anabel Moreno, Ricardo
Moya.
Escenografia: Paco Azorín, 
Il·luminació: Quico Gutiérrez
Figurinista: Antonio Belart
Música original i espai sonor: Orestes Gas

Una coproducció del Teatre Romea, Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida i Grec 2017 Festival de Barcelona

Preu: 30 – 20 - 10
Durada: 1 hora i 55 minuts



Dissabte 17 de febrer de 2018 - 18 h

CONSTELACIONES Dansa/ Familiar
Companyia Aracaladanza 

Constelaciones és el nom del somni
d’Aracaladanza  inspirat  per  l’obra
creativa  de  Joan  Miró.  Fidel  a
l’esperit  de  la  companyia  de  dansa
contemporània,  cinc  ballarins
buscaran transmetre les emocions de
l’univers del pintor mallorquí en què
els colors tenen moviment en l’espai
indefinit.  La  fantasia  vol  obrir  les
portes  a  la  simple  emoció  creada

amb la llum i el moviment per envoltar-nos de les creacions de Joan
Miró.

Aracaladanza  sempre ha cregut  en  el  poder  de la  imaginació  que
considerem molt més que un instrument poderós  i essencial per a
canviar la realitat.

Fitxa artística
Idea i direcció: Enrique Cabrera
Coreografia: Aracaladanza
Intèrprets: Carolina Arija Gallardo, Jorge Brea Salgueiro, Jonatan de
Luis Mazagatos, Raquel de la Plaza Húmera, Jimena Trueba Toca
Assistents: Carolina Arija Gallardo i Raquel de la Plaza Húmera
Composició música original: Mariano Lozano P. Ramos i Luís Miguel
Cobos.

Producció:  Aracaladanza  i  la  coproducció  de  Mercat  de  les  Flors,
Teatro de la Abadía i Comunidad de Madrid, amb la col·laboració de
Teatros del Canal, Ayuntamiento de Colmenar Viejo i Ayuntamiento
de Arganda del Rey.

Preu: 10 euros numerat
Durada: 50 minuts
Edat: A partir de 4 anys



Divendres 23 de febrer de 2018 - 21 h

DESPUÉS DEL ENSAYO ESTRENA CATALUNYA Abonament
D’ Ingmar Bergman

“Después  del  ensayo”  és  l’obra,  el
testament com a home de teatre, d’un
Bergman madur, que s’autoanalitza de
forma  implacable,  sincera  i
atormentada.
Una reflexió sobre la vida que no es
vol  o  no  es  pot  viure.  És  també  la
demostració  de  la  existència  de
determinats  comportaments  humans
emocionalment  desequilibrats  que,
inevitablement,  es  repeteixen  i  que,
per  aquest  motiu,  fan  impossible
encara que s’intenti des de l’amor, que

puguin ser perdonats. En “Después del ensayo” de Bergman ens parla
de  la  tragèdia  del  desamor,  de  l’assumpció  de  la  soledat  i  de  la
derrota  de les creences davant el pas devastador de la vida.

Fitxa artística
Autor: Ingmar Bergman
Versió: Joaquín Hinojosa
Direcció: Juan José Afonso
Repartiment: Emilio Gutiérrez Caba, Chusa Barbero, Rocío Peláez
Ajudant de direccio: Sofía Monreal
Escenografia: Josep Sión + Eduardo Diaz
Il·luminació i video: Felipe Ramos (A.A.I)
Vestuari: Ana Llena i Alejandra Hernández
Música original; Luís Degado

Producció: Grey Garden i Tossal Producciones
Distribució: Elena Millán – Iraya Producciones

Preu: 30 – 20 - 10
Durada: 90 minuts



Dimarts 27 de febrer de 2018 - 21 h

DON CARLO Abonament
De Giuseppe Verdi

Don Carlo de Giuseppe Verdi (1813-1901). Sobretitulada en català)
Òpera en quatre actes, estrenada en versió italiana a l’Scala de Milà
el 10 de gener de 1884. Text de François Joseph Méry i Camille du
Locle, basat en el poema dramàtic Don Carlos, infant von Spanien de
Friedrich von Schiller

L'acció transcorre a Espanya, durant la segona
meitat del segle XVI, en el regnat de Felip II,
excepte  el  primer  acte  de  la  versió  de  cinc
actes, que transcorre al bosc deFontainebleau,
prop de París. Les relacions del rei i el seu fill
Carles,  mort  empresonat,  introdueix  els
suposats amors entre Carles i Isabel de Valois,
muller de Felip II, i crea les figures de Rodrigo
de Posa, l'amic de Carles i valedor dels drets
dels Països  Baixos,  i  la princesa  d'Éboli,
personatge  real  que  aquí  té  un  paper
conspirador,  i  també  l'inquietant  personatge
del Gran Inquisidor. Felip II és la figura central,

molt complexa, que desconfia del seu fill,  que estima la seva jove
esposa però sense sentir-se estimat, que sent afecte i admiració per
la noble figura de Posa malgrat les seves discrepàncies polítiques.

Fitxa artística
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i Orquestra Simfònica del Vallès
Concertino: Alexander Krapovski
Solistes: Felipe Bou, Albert Casals, Carles Daza, Danil Sayfullin, Juan
Carlos Esteve,  Maite  Alberola,  Laura Vila,  Laura Obradors,  Queralt
Aymerich, Alberto Espinosa, Anabel Pérez Real.
Director d’orquestra i cor: Daniel Gil de Tejada
Director d’escena: Carles Ortiz
Assistent d’escena: Anna Ponces
Escenografia: Jordi Galobart
Il·luminació: Nani Valls: Vestuari: AAOS

Producció i organització: Associació Amics de l’Òpera de Sabadell per
òpera a Catalunya,  amb el  suport  de la Generalitat  de Catalunya.
Departament de Cultura, Fundació Banc de Sabadell, Ajuntament de
Sabadell i Ministerio de Cultura

Preu: 48, 28, 15
Durada:3 hores i 30 minuts

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Princesa_d'%C3%89boli&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFsos_Baixos
https://ca.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Valois_i_de_M%C3%A8dici
https://ca.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Fontainebleau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Felip_II
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XVI
https://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya


Dissabte 10 de març de 2018 - 17:00h i 18:30h

MAURE EL DINOSAURE Espectacle familiar
Teatre Nu

Maure el  dinosaure presenta amb humor i
tendresa les vivències d’una nena i  el  seu
amic inseparable, un dinosaure blau i gros
de punxes blanques. En Maure es perd en
mig de la ciutat i la nena inicia un viatge per
intentar  recuperar-lo  endinsant-se  en  un
món ple de perills, estranyeses, sorpreses i
oportunitats.

Maure  el  dinosaure  és  un  espectacle  que
juga  amb  els  objectes  i  que  viatja

constantment de la imaginació a la quotidianitat, de les pors a les
certeses, dels somnis a les realitats. Els infants viuen els somnis, les
angoixes i els desitjos com autèntiques realitats i aquest serà un dels
principals  motors  a  l’hora  d’establir  el  joc  escènic,  un joc  en  què
passarà constantment de la realitat palpable a la realitat imaginada,
per acostar-nos al mon dels infants. Al llarg de més de quinze anys
de professió hem descobert que l’única veritat que importa quan un
infant  veu un espectacle  sobre l’escenari  és  la  veritat  del  joc  i  la
certesa del que es creu.

Fitxa artística
Teatre Nu
Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs
Repartiment: Francesc Mas i Montse Pelfort
Música: Oriol Canals
Escenografia i titelles: Joan Pena
Producció i distribució: Maria Hervàs 

Preu: 5 euros numerat
Durada: 50 minuts
Edat: entre 3 i 7 anys



Divendres 16 de març de 2018 - 21 h

BODAS DE SANGRE Abonament
Federico García Lorca

Bodas  de  sangre parla  sobre  aquelles  forces
majors  i  impulsos  vitals  que  empenyen  els
personatges  a  la  tragèdia,  una  tragèdia
desencadenada pels forts lligams familiars, els
costums i les tradicions arrelades. Aquest relat
amorós amb un desenllaç  sangonent  es basa
en un fet real, un crim produït a Níjar on una
núvia va fugir amb el seu amant el dia del seu
casament. Federico  García  Lorca es  va

inspirar  en  aquesta  notícia  apareguda  a  la  premsa  per  reflectir  la  falta  de
llibertat de les dones de la seva època.

Nora Navas i Clara Segura encapçalen el repartiment en aquest muntatge on
recitaran  les  paraules  de  Lorca  en  un  encavalcament  constant;  un  seguit
d’escenes,  d’entrades  i  sortides  on  actors,  actrius,  personatges  i  músiques
s’entrellacen  per  donar  vida  a  la  núvia,  el  nuvi,  Leonardo,  la  mare  i  la
multiplicitat d’intervencions que són presents al text original.

Fitxa artística
Autor: Federico García Lorca
Direcció i espai: Oriol Broggi
Creació musical: Joan Garriga
Interpretació:  Ivan  Benet,  Anna  Castells,  Nora  Navas,  Pau  Roca,
Clara Segura, Montse Vellvehí.
Músics: Joan Garriga, Marià Roch, Marc Serra,

Vestuari; Berta Riera
Llums: Pep Barcons
So: Damien Bazin.
Vídeo: Francesc Isern
Caracterització: Helena Fenoy i Marta Ferrer

Producció:  La  Perla  29  en  col·laboració  amb  el  Festival  Grec  de
Barcelona

Preu: 30 – 20 – 10
Durada: 2 hores



Divendres 23 de març de 2018 - 21 h

DAVID BUSTAMENTE
En concert

Bustamante arriba a Reus posant música a
grans històries  d’amor,  amb la  força de la
seva  personalitat  desbordant,
d’impressionant veu i d’estil sincer i natural

Preu:65 – 55 – 45 - 30

Dimarts 27 de març de 2018 - 21:30 h

ADOSSATS Abonament
De Ramon Madaula

Una història sobre les relacions familiar i les influències que van de
pares a fills i de fills a pares.

23  d’abril.  Sant  Jordi.  Una  urbanització  de
cases  adossades  al  Vallès  Occidental.   El  dia
s’allarga,  comença  el  bon  temps.  Els  veïns
surten a arreglar el jardí, a fer l’hort, a dinar a
fora. Una família de classe mitjana catalana es
troba al jardí de la casa del Jordi i la Carme. El

pare del Jordi -l’avi- es diu Jordi; el fill del Jordi -el nét- també es diu
Jordi. Tres generacions de Jordis celebren plegats el dia del nostre
patró. Però ho faran envoltats de roses plenes d'espines, de dracs
que  treuen  foc,  de  cavallers  que  potser  no  són  tan  valents  i  de
princeses que es reserven un fort caràcter.

Una comèdia àcida, on les petites coses desencadenen coses grans.

Fitxa artística
Autor: Ramon Madaula
Direcció: Jordi Casanovas
Repartiment:  Ramon  Madaula,  Jordi  Bosch,  Carles  Canut,  Rosa
Renom,  Marieta Sánchez, Guillem Balart
Escenografia: Joan Sabaté - Il·luminació: Sylvia Kuchinow - Vestuari:
Míriam Compte
Producció: Teatre Romea

Preu: 30 – 20 – 10



Dimarts 10 d’abril de 2018 - 21:00 h

MARAT/SADE Abonament
De Peter Weis

Escrita  el  1963  per Peter
Weiss, Marat/Sade és  una  peça
fonamental  de  la  dramatúrgia
contemporània que transcorre en tres
èpoques: el 1783 quan el revolucionari
Jean  Paul  Marat  és  assassinat  per
Charlotte  Corday;  el  1808,  quan  un
grup d'interns d'un hospital psiquiàtric
escenifica  el  crim dirigit  pel  Marquès

de Sade,  i el moment actual, en que els actors reals porten l'obra a
escena implicant-hi fins i tot els espectadors. Els atacs dels bojos i la
censura  que  imposa  el  director  de  l'Hospital  ens  recordaran
constantment que estem veient una representació, una denúncia del
poder on s'oposen les idees d'un Marat defensor del col·lectivisme i
d'un  Sade  profundament  individualista.  Actors  i  actrius  canten  i
ballen, conferint a la proposta un aire de musical on les atmosferes
més burlesques  i  les  més violentes  s'alien  per  provocar  una forta
impressió emocional  en l'espectador.  Un treball  que ens apropa al
treball d'una de les companyies teatrals andaluses de més prestigi.

Fitxa artística
Autor: Peter Weis
Direcció, adaptació i dramatúrgia: Ricardo Iniesta
Espai escènic: Ricardo Iniesta
Composició musical: Luís Navarro
Direcció coral: Esperanza Abad
Vestuari: Carmen de Giles
Caracterització i perruqueria: Manolo Cortés
Intèrprets: Jerónimo Arenal, Manuel Asensio, Carmen Gallardo, Silvia
Garzón,  María  Sanz,  Raúl  Sirio,  Raúl  Vera,  Lidia  Mauduit,  Joaquin
Galan.
Producció:Atalaya 
Coproducció amb Grec Festival de Barcelona

Preu: 30 – 20 – 10
Durada: 1 hora i 40 minuts



Dissabte 21 d’abril de 2018 - 21:00 h

FRANKENSTEIN Abonament
De Mary Shelley

L'any  1818,  Mary  Shelley  va
dotar  d'una  vida  perdurable  el
seu cèlebre monstre, que amb la
seva  multiplicitat  orgànica
acabaria  esdevenint  un  mite
fonamental  de  la  nova  societat
contemporània,  abocada  a  un
replantejament  profund  de  les
construccions  d'identitat  en  el

nou món marcat per la industrialització i la reorganització dels poders
fàctics.

Dos-cents  anys després de la primera publicació de la novel·la,  la
directora  Carme  Portaceli  porta  a  escena  la  història  d'aquest
Prometeu  modern  amb una dramatúrgia  de  Guillem Morales   que
indaga en els territoris  més tenebrosos de la humanitat ferida del
mite.

Fitxa artística
Autora: Mary Shelley
Direcció:Carme Portacelli
Versió: Guillem Morales
Intèrprets: Àngel Llàcer, Joel Joan, Magda Puig, Lluís Marco, Albert
Triola, Per Vallribera
Espai escènic: Anna Alcubierre
Vestuari: Antonio Belart
Producció: TNC Teatre Nacional de Catalunya /FEI Factoria Escènica
Internacional

Preu: 30- 20- 10
Durada: 2 hores sense entreacte



Dimarts 24 d’abril de 2018 - 21:00 h

LA REINA DE LA NIT Abonament
Orquestra Simfònica Camera Musicae

La Reina de la nit, un concert on la veu és
la  protagonista,  amb  Sara  Blanch.
Guanyadora en els  seus inicis  del  Concurs
de les Corts i impulsada per certamens de la
importancia del concurs Francesc Vinas (on
va obtenir fins a 7 premis l’any 2016) o el
Festival  de  Peralada,  es  avui  una  veu
imprescindible. 
Tambe ho es el director Edmon Colomer, el
qual,  en  aquest  concert,  ha articulat  dues

parts ben distintes: la primera pensada per al lluiiment de Blanch i
centrada en grans exits del repertori Mozartia; la segona novament
destinada  a  ressaltar   l’Orquestra,  gracies  a  la  magnitud  de  la
Simfonia num. 2 en Re major de Beethoven. De l’orquestra Simfònica
Camera  Musicae,  cal  destacar-ne  la  seva  mentalitat  oberta  a  les
diferents maneres de fer, aglutinant talent jove format a Catalunya
així com convidant els principals directors i solistes de renom.

Repertori
W.A. Mozart: Obertura Don Giovanni, KV 527 
W.A. Mozart: Aria de ‘La Reina’ de La auta magica 
W.A. Mozart: Aries d’òpera i de concert 
L.v. Beethoven: Simfonia num. 2, op. 36

Fitxa artística
Orquestra Simfònica Camera Musicae
Sara Blanch, soprano
Edmon Colomer, director

Producció: Orquestra Simfònica Camera Musicae

Preu: 25 – 15 - 10
Durada: 1 hora i 45 minuts amb entreacte



Dissabte 28 d’abril de 2018 - 21:00 h

XXXIII GALA DE DANSA
#apdansatgn

L’Associació  de  Professors  de  Dansa  de  les
Comarques  de  Tarragona  (#apdansatgn) vol
celebrar  el  200è aniversari  del  naixement del
ballarí  i  coreograf  Marius Petipa (1818-1910),
les coreografies més cèlebres són El Llac dels
cignes, El Trencanous, La Bella Dorment, Don
Quixot...  Una  proposta  de  l’associació  per
celebrar el  Dia Internacional de la Dansa (29
d’abril). Es llegirà el manifest que anualment es

publica per commemorar aquest dia. Les peces coreogràfiques que es veuran a
l’escenari  del  Teatre  Fortuny,   són dels  diferents  coreògrafs  de  les  nostres
comarques.
L’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona és una
associació amb més de 38 anys d’història que avalen el seu compromís amb la
dansa, tant a nivell educatiu com artístic.

Junta de l'Associació
Presidenta: M. Teresa Aguadé, Vicepresidenta: Núria Díez, Secretària: Ció 
Borràs, Tresorera: Carme Borràs, Vocals: Elena Alcalà i Lourdes Sánchez.

Preu: 10€ localitats numerades



Dimecres 16 de maig de 2018 - 21:00 h

MALANDAIN BALLET BIARRITZ Abonament
Thierry Malandain, director i coreògraf

Format per  uns ballarins  que han estat
assaonats  en  la  tècnica  de  la  dansa
clàssica, però la seva expressió, a través
de  les  obres  de  Thierry  Malandain,  és
actual. És dóna prioritat al cos que balla,
a  la  seva  fragilitat,  la  seva  força  i
sensualitat.  Independentment  de  la
forma, de que aquesta sigui abstracta o

narrativa, de que s’inspiri en episodis de la història coreogràfica o que
obeeixi al ideal clàssic, l’Home i al Dansa estan presents en l’ànima i
cos del Ballet Biarritz

Programa:
Nocturnes – Malandain /Chopìn
La Mort du Cygne – Malandian /Saint-Saëns
Une Dernière chanson – Malandain / Vicent Dumestre & Le Poème
Harmonique

Fitxa artística
Director i coreògraf: Thierry Malandain

Preu: 36 – 25 - 15
Durada:1 hora i 30 minuts amb entreacte



Dimarts 22 de maig de 2018 - 21:00 h

CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI Abonament
Pietro Mascagni/Ruggero Leoncavallo

Cavalleria  rusticana (Cavallerositat
camperola) és una òpera verista en un acte
de  Pietro  Mascagni  amb  llibret  de  Giovanni
Targioni - Tozzeti i Guido Menasci basat en un
conte de Giovanni Verga. S'estrenà el 17 de
maig de 1890 al Teatre Costanzi de Roma. 

Ambientada a la Sicília de finals del S.XIX, té
om a protagonistes Turiddu un noi  que torna
del servei militar i Santuzza, una jove amb qui
té un idil·li, el qual és abrandat per part d'ella
i  de despit per part d'ell,  perquè ell  ha vist
que s'han trencat els seus plans de casament
amb Lola, la promesa de tota la vida, que ara

s'ha casat amb un altre home.

Pagliacci és una òpera en dos actes de Ruggero Leoncavallo, amb
llibret del mateix autor. S'estrenà al Teatro dal Verme de Milà el 21
de maig de 1892. 

Pagliacci mostra  el  tràgic  desenllaç  d'un  conflicte  sexual.  L'acció  –
inspirada en un fet real que hagué de jutjar, com a magistrat, el pare
de Leoncavallo– se situa entre uns còmics ambulants que actuen en
un poble de Calàbria, el dia de la Mare de Déu d'Agost. 

 Fitxa artística
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i Orquestra Simfònica del Vallès
Solistes Cavalleria Rusticana: Eugènia Montenegro, Enrique  Ferrer,
Maria Luisa Corbacho, Toni Marsol, Mariya Melnychny
Solistes: Pagliacci: Enrique Ferrer, Montserrat Martí/Svetla Krasteva,
Toni Marsol, César Cortés, Joan Garcia Gomà.
Director d’orquestra: Santiago Serrate
Director del cor: Daniel Gil de Tejada
Director d’escena: Carles Ortiz - Assistent d’escena: Anna Ponces
Escenografia:  Jordi  Galobart  -  Il·luminació:  Nani  Valls  -  Vestuari:
AAOS

Producció i organització: Associació Amics de l’Òpera de Sabadell per
òpera a Catalunya,  amb el  suport  de la Generalitat  de Catalunya.
Departament de Cultura, Fundació Banc de Sabadell, Ajuntament de
Sabadell i Ministerio de Cultura

Preu: 48, 28, 15
Durada: 3 hores i 10 minuts



Divendres 25 de maig de 2018 - 21:00 h

MOBY DICK Abonament
De Herman Melville

El  capità  Ahab  és  un  dels  grans
personatges de la literatura universal.
Un  ésser  que  evidencia  l'obsessió
humana que va més enllà de la raó,
capaç  de  consumir  la  voluntat  i
eliminar  qualsevol  element  bondadós
de  l'ànima.
De Moby Dick s'han realitzat múltiples
adaptacions, algunes més properes a
l'original  que  d’altres.  Aquest
muntatge està inspirat en la solitària
figura d'Ahab i la seva lluita contra la
balena. I convida l’espectador a fer un

viatge a les profunditats de la bogeria d'un home capaç de tot per
satisfer  la  seva  obstinació.
Un espectacle total, valent i innovador.

Fitxa artística
Autor: Herman Melville
Versió: Juan Cavestany
Direcció: Andrés Lima
Intèrprets: Josep Maria Pou. Resta de repartuiment en curs

Producció: Focus

Preu: 30- 20 - 10
Durada: 1 hora i 40 minuts sense entreacte



Cicle Grans Mestres

UK MANIFESTO
HAMLET (SOLO)
LA DECADÈNCIA DE L’ART DE MENTIR
HABLA BORGES
SHAKESPEARE I EL PODER
FAUST
LA MORT A VENÈCIA

Dates a determinar

INFORMACIÓ GENERAL

“OPERA DIVA”,  els  dos  espectacles  familiars  “CONSTELACIONES”  i
“MAURE  EL  DINOSAURE”  i  el  concert  a  càrrec  de  DAVID
BUSTAMANTE, a partir del 29 de novembre de 2017. Les entrades
podran  adquirir-se  a  la  taquilla  del  teatre  o  bé  al  web
www.teatrefortuny.cat exceptuant  l’espectacle  “  MAURE  EL
DINOSAURE”, que es vendrà exclusivament a la taquilla del teatre.

Venda de localitats per a la resta d’espectacles del semestre a partir
del 3 de gener a la taquilla del teatre o bé a www.teatrefortuny.cat

http://www.teatrefortuny.cat/
http://www.teatrefortuny.cat/

