
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 7 d’octubre, si esteu interessats o interessades en alguna (o totes)

de les obres següents:

DATA i LLOC OBRA

● Diumenge 23 d’octubre a les
19:00

Auditori Teatre Espai Ter

Preu 32’4€

El Llop: Terra Baixa
Després de l’innovador programa de TV3 El
Llop, que ha transformat una companyia
d’actors amateurs en actors professionals,
Terra Baixa arriba a l’Auditori Teatre Espai Ter.
Dirigit i conduït per Àngel Llàcer, l’obra d’Àngel
Guimerà planteja magistralment el conflicte
constant entre dos mons antagònics i
irreconciliables, reflex de les influències
realistes i naturalistes de l’època en què Terra
Baixa fou escrita.

● Dilluns 31 d’octubre (19:00)

Auditori Teatre Espai Ter

Preu 14’4€

Vaivén circo
La companyia Vaivén Circo, Premi Nacional de
Circ 2016, arriba a l’Auditori Teatre Espai Ter
amb una proposta de circ per a tota la família.
Amb una posada en escena plena de màgia i
poesia, la formació de Granada presenta el seu
darrer espectacle Esencial que combina els
malabars, l’equilibrisme i la dansa.

● Divendres, 11 de novembre

(20:00)

Teatre Municipal el Jardí

Preu 15€

L’oreneta, amb Emma Vilarasau i Dafnis
Balduz
La senyora Amèlia, una professora de cant, rep
a casa seva un home jove que vol millorar la
seva tècnica vocal per cantar al memorial de la
seva mare, morta recentment. Ben aviat
descobrim que la cançó triada, L’oreneta, té un
significat que aniran desgranant detalls d’un
passat marcat per un atemptat terrorista que
va patir la ciutat l’any anterior.



● Diumenge 4 de desembre

(18:00)

Obra que pertany al festival de

Temporada Alta

Auditori Teatre Espai Ter

S’ha d’acabar de concretar

Delicades, coproducció T de Teatre
Construïda amb elements que en aparença no
tenen relació, però que configuren un univers
en el qual un roser que era mort sobtadament
ressuscita.
Una peça teatral, dirigida per Alfredo Sanzol i
protagonitzada per un elenc d’artistes de
primer nivell del nostre país: Mamen Duch,
Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca -les T de
Teatre- que compartiran escenari amb Jordi
Rico i Albert Ribalta.

Donada l’alta demanda d’algunes de les obres, des de l’Ajuntament hem fet una

reserva als locals teatrals d’un total de 10 entrades per cada obra. Aquestes

seran assignades per ordre d’arribada. En el cas que es superi l’oferta d’entrades

reservades, es procedirà a realitzar una llista d’espera per gestionar-ho amb el

teatre en qüestió.

Per tal de fer la reserva, podeu enviar la vostra proposta, indicant nom i cognom

de totes les persones per a les que es fa la reserva i telèfon de contacte a:

infoviladamat@gmail.com o venir a l’Ajuntament en horari d’oficina, abans del

divendres dia 7 d’octubre.

Dinamització cultural

Viladamat, setembre de 2022
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