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Grease Sing Along i Infidelitat(s), a la nova
temporada del Teatre L’Amistat que aixeca
teló el 7 d’octubre
El Teatre L’Amistat aixecarà el teló de la nova temporada el proper 7
d’octubre amb un concert de la Coral Sícoris que posaran en escena
les suites musicals El Geperut de Notre Dame i El Fantasma de l’Òpera.
La programació comptarà també el 18 de novembre amb Grease Sing
Along, de La Tropa, que presenta un format inèdit en l’exhibició de
pel·lícules que converteix a l’espectador en l’actor i el 4 de novembre
amb Infidelitat(s), de la jove companyia Quarta Paret, dirigida per l’actor i
director Eduard Muntada, .
La nova temporada, que inclou 8 espectacles, segueix amb la filosofia de
combinar caps de cartell de renom amb companyies amateurs i potenciant
també la presència de grups de teatre local com és el cas del Teatre
Rossinyol, que portarà a escena el 14 d’octubre El joc dels aprofitats, escrita
per Robert Ribes Larrotcha i dirigida per Josep Maria Ezquer, o el Teatre de
Butxaca, que escenificarà After Play, amb direcció de Jaume Jovells. Així
mateix, la Companyia de Teatre Xaos portarà a escena el seu bon humor el
21 d’octubre amb la comèdia Vinc volant. La programació, en la que també
s’inclou un passi de pel·lícules del director local Ramon Monfà el dia 8
d’octubre, clourà amb l’espectacle Essencials, de l’Esbart Joaquim Ruyra i
la Cobla Catalana dels Sons Essencials, amb el qual l’Agrupació Sardanista
vol posar punt i final als actes de Mollerussa Capital de la Sardana 2016.
Les entrades ja són a la venda a través de Ticketmaster i es podran adquirir
també a taquilla a partir del 28 de setembre i la setmana de la representació
de dijous a divendres de 6 a 8 del vespre i dues abans de començar cada
espectacle.

La Xarxa programa 4 obres destinades al públic familiar
La programació de La Xarxa completarà la temporada estable de teatre amb
4 obres variades i de qualitat com són Els tres porquets, de Dreams Teatre
(22 d’octubre); La rateta, de Campiquipugui (5 de novembre); Embrossat, de
la Cia. Addaura (19 de novembre) i Contes de Nadal de les germanes
Baldufa, de Tanaka Teatre (3 de desembre). El preu general de l’entrada és
de 5 euros tot i que els socis de La Xarxa tenen un descompte d’1 euro.
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