
ANEM PLEGATS AL TEATRE?

Benvolgudes i benvolguts,

Amb la voluntat de continuar amb la proposta cultural d’altres anys, aquest any

tornem a oferir-vos “Anem al teatre”.

Per obtenir descompte per grup en el preu de les entrades, caldrà confirmar

abans del dia 29 de setembre, si esteu interessats o interessades en alguna (o

totes) de les obres següents:

DATA i LLOC OBRA

● Diumenge 24 d’octubre

(19:00)

Teatre Municipal el Jardí

L’oncle Vània, d’Anton Txèkhov
Es una de les obres més importants de la
literatura dramàtica del segle XIX, que va ser
estrenada el 1899 al Teatre d’Art de Moscu.
Txèkhov reflecteix l’apocalipsi interior d’un
grapat de destins humans: el tedi, la vida
malgastada, l’amor no correspost o la feina
inacabable.

● Dissabte 30 d’octubre

(20:30)

Auditori Teatre Espai Ter

El abrazo, amb María Galiana
Una comèdia entranyable que ens fa
reflexionar sobre la igualtat i la tolerància.

● Dissabte, 6 de novembre

(20:00)

Teatre Municipal el Jardí

El comediant, amb Joel Joan
Dos amics que fa molt de temps que volen ser
actors, però que han tingut carreres desiguals.
Quan Ernest un vol tirar la tovallola, en Llorenç
el motiva per no fer-ho. Aquí l’obra farà un gir,
tot despertant la gelosia incontrolable d’en
Llorenç quan les coses comencen a anar bé al
seu amic.
Una comèdia sobre l’èxit, la gelosia i l’amistat.

● Divendres 19 de novembre

(20:30)

Auditori Teatre Espai Ter

Una nit amb el mag Lari
Una nit de festa i màgia. Una nit amb el Mag
Lari de sempre, amb la sorpresa, amb l’humor
de sempre i, sobretot, amb la il·lusió de
sempre.



Els preus individuals per entrada són: 18€/12€/35€

Degut a les condicions actuals només hem pogut reservar 10 entrades  per cada

obra, exceptuant l’espectacle Una nit amb el mag Lari, que en són 15. Aquestes

seran assignades per ordre d’arribada. Passades les reserves, els seients

s’assignaran segons la disponibilitat de l’obra.

Podeu enviar la vostra proposta, indicant nom i cognom, número de persones i

telèfon de contacte a:

infoviladamat@gmail.com o deixar-la a l’oficina de l’ajuntament, abans del dia

29 de setembre.
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