Els grans noms de l’escena a prop teu
Teatre

Cançó per
tornar a casa
T de Teatre

Dissabte 1 de febrer a les 21 h
Preu: 28 € /18 €
Durada: 1 h 30 min

Autora i directora Denise Despeyroux / Traducció Sergi Belbel / Intèrprets Mamen Duch,
Marta Pérez, Carme Pla, Jordi Rico i Àgata Roca / Producció T de Teatre

Teatre

Abans que
es faci fosc

Un viatge pel cosmos de la mà
de Míriam Iscla
Dissabte 14 de març a les 21h
Preu: 24 € /18 €
Durada: 1 h 10 min

Autora Hattie Naylor / Direcció Pep Pla / Traducció Neus Bonilla i Carme Camacho /
Intèrpret Míriam Iscla / Producció Grec Festival de Barcelona, Velvet Events i Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa

Teatre

Comèdia

Rita

Estrena

Cobertura

David Bagés – Anna Moliner

Un espectacle hilarant de
Clara Segura i Bruno Oro

Diumenge 16 de febrer a les 18 h
Preu: 24 € / 18 €
Durada: 1 h 25 min

Autora i directora Marta Buchaca / Intèrprets David Bagés i Anna Moliner / Producció
La Pocket

Dv 17 i Ds 18 de gener a les 21h i Dg 19 de gener a les 18h
Preu: 28 € /18 €
Durada: 1 h 30 min

Una idea de Bruno Oro / Dramatúrgia Alejo Levis i Bruno Oro / Direcció Clara Segura /
Intèrprets Bruno Oro i Clara Segura / Producció Total Memos

Els aplaudits Bruno Oro i Clara Segura, els dos protagonistes de la sèrie
Vinagre de TV3, es retroben a l’escenari una dècada després per
despertar rialles i encarnar a múltiples personatges en aquesta vibrant
comèdia sobre el món del cinema i les relacions humanes en l’era
d’Internet.
Amb text d’Alejo Levis (Immortal, Life Spoiler) i del mateix Bruno Oro,
la comèdia interpel·la al públic i el converteix en protagonista actiu
d’una trama al voltant de l’amor, el desamor, l’èxit i el fracàs. Una obra
que s’estrena al Teatre de Salt.

Amb gairebé tres dècades de trajectòria i diversos èxits teatrals i
televisius a les seves espatlles, la popular companyia T de Teatre
presenta la seva dotzena obra, una tragicomèdia sobre el propi món
teatral, la fama i el seu declivi. Denise Despeyroux és una de les autores
més singulars de la dramatúrgia contemporània del nostre país i en
aquesta obra, estrenada al Festival Grec de Barcelona, relata la trobada
de tres actrius de teatre retirades, vint-i-set anys després d’assaborir
l’èxit i d’una separació desencadenada pel fracàs.
Activitat post-funció
Després de la funció xerrada amb
T de Teatre

Organitza:

Marta Buchaca, autora i directora d’èxits com Litus, presenta aquesta
obra guardonada amb el Premi Frederic Roda 2019 sobre una de les
situacions més difícils a què es pot enfrontar algú: haver de decidir per la
mort d’algú estimat.
Dos grans referents dels escenaris, David Bagés i Anna Moliner,
s’enganxen en un aferrissat debat sobre les relacions afectives, la dignitat
i el «deixar anar». Amb altes dosis d’humor i un regust amarg, Rita
planteja l’enfocament d’un dilema en una societat, la nostra, que viu
d’esquenes a la mort.
Activitat post-funció
Després de la funció xerrada amb
David Bagés i Anna Moliner

Organitza:

Pep Pla dirigeix aquest viatge sideral i emocional escrit per Hattie
Naylor, autora de l’èxit internacional Ivan i els gossos. Míriam Iscla
interpreta a una astrònoma que, davant d’una malaltia que la deixarà
cega, cerca la llum dins la foscor. La científica reflexiona sobre les seves
pors, s’encara a l’adversitat i la pèrdua, i lluita per no renunciar a allò
que més estima: la seva filla.
Una vitalista història de superació amb tocs de divulgació científica que
brilla tant pel seu sorprenent muntatge visual i sonor com per la
interpretació d’Iscla.

Fes-te soci d’El Club
Tens menys de 30 anys? Volem sang nova!
Fes-te el carnet gratuït d’Artèria!

Regal anual als socis: 2
entrades del Teatre de Salt
o de Temporada Alta

20% de dte. en la programació del Teatre de Salt i Temporada Alta
Entrades a 10€ una hora abans de la funció (web i taquilla)
(Teatre de Salt i Temporada Alta)

Trobades exclusives amb
artistes i companyies

Ofertes i activitats exclusives per a membres i molts altres avantatges
www.ciutatinvisible.org/la-fundacio/arteria/
www.ciutatinvisible.org

* Consulta les condicions a la secció Venda d'entrades

www.ciutatinvisible.org

20% de descompte
per les entrades del
Teatre de Salt

Ofertes i activitats
exclusives pels socis i
molts altres avantatges

Venda preferent i 20% de descompte en
la programació de Temporada Alta.

Organitza:

Gestiona:

Mitjans de comunicació

Clara Segura / Bruno Oro / Míriam
Iscla / Ramon Madaula / T de Teatre /
Mario Gas / David Bagés / Mag Lari /
Pol López / Estel Solé / Mercè Aránega
/ Jaume Madaula / Manel Dueso /
Marc Rosich / Pau Vinyals / Alícia
Gorina / Rhum & Cia / Anna Moliner
/ Paula Blanco / Mònica Bofill...
Som gent de teatre

Amb la col·laboració de
Amb el patrocini de
Gestiona

teatre
de Salt

Amb el suport de

Organitza

Subscriu-te al nostre butlletí electrònic i t’informarem de les
novetats del Teatre, promocions i concursos.
Dona’t d’alta al web.
teatredeSalt

@teatredeSalt

teatredeSalt

Web: www.teatredesalt.net
e-mail: info@teatredesalt.net

Temporada
Gener — Juny 2020

Plaça Sant Jaume, 6-8 · Salt
Pàrquing gratuït al Parc del Monar, a 2 minuts del Teatre
Telèfon: 972 402 004

teatre
de Salt

Els grans noms de l’escena a prop teu
Teatre

Teatre

Paradisos
oceànics

Ramon Madaula – Jaume
Madaula – Estel Solé

Dv 20 de març a les 21 h i Dg 22 de març a les 18h
Preu: 28 € / 18 €
Durada: 1h 20min

Divendres 6 de març a les 21 h
Preu: 24 € / 18 €
Durada: 1 h 10 min

Música

Una vetllada amb Mario
Gas i Bárbara Granados

Marisa Martins canta
a l’univers femení

Dissabte 22 de febrer a les 21 h

Una crida a engegar-ho
tot a rodar i viure la vida

Dissabte 7 de març a les 21 h

Preu: 24 € /18 €
Durada: 1 h 35 min |ESPECTACLE EN CATALÀ I
CASTELLÀ

Autora Aurora Bertrana / Direcció Mònica Bofill / Adaptació i dramtúrgia
Josep Maria Fonalleras / Intèrprets Mercè Aránega i Paula Blanco /
Producció Bitò, Grec 2019. Festival de Barcelona i Teatre Akadèmia

Autors Diversos / Direcció i interpretació Mario Gas / Piano Bárbara
Granados / Producció La Gleva

Mario Gas, una de les veus més destacades de l’escena
contemporània, convida al públic a passar una vetllada
molt personal en companyia dels amics literaris i
musicals que han marcat la seva vida. En un ambient
intimista i en companyia de la pianista, compositora i
també actriu Bárbara Granados, besneta del cèlebre
Enric Granados, Gas interpreta textos, poemes i cançons
d’autors tan variats i influents com Salvat-Papasseit, Valle
Inclán, Piazzolla, Espriu, Bukowski, Lorca i un llarg
etcètera. Escrits que s’escullen el mateix dia de l’actuació,
adaptant-se al màxim als espais que l’obra visita.

Mercè Aránega i Paula Blanco donen veu a l’escriptora
Aurora Bertrana en un commovedor episodi de la seva
vida. Entre 1926 i 1929, Bertrana va viatjar a la Polinèsia
francesa, on escrigué diverses cròniques sobre aquell
món exòtic, de cultura estretament lligada a l’entorn
natural i en plena transformació a causa del colonialisme.
Els escrits, recollits sota el títol Paradisos Oceànics, són un
dels primers exemples de la literatura de viatges
moderna escrita en català i amb mirada femenina, que
quasi un segle més tard puja a l'escenari gràcies a
l’adaptació de Josep Maria Fonalleras.

de 3 a 9 anys

Circ

Dissabte 18 d’abril a les 17 h

Clown

A partir de 9 anys

Gran reserva

Preu: 8 €/6 €
Durada:1 h

Divendres 27 de març a les 21 h

Autors Ferran Sor, Joaquín Rodrigo, Jaume Torrent, Frederic Mompou,
Enric Granados i Manuel de Falla / Direcció i veu Marisa Martins /
Guitarra Jaume Torrent / Producció Marisa Martins

La veu de la mezzosoprano Marisa Martins s’embarca en
un viatge per l’univers femení a través de peces de
diversos compositors del país i ho fa acompanyada per la
guitarra clàssica de Jaume Torrent, un dels compositors
actuals més prolífics.
El recital pren el nom de Las mujeres y las cuerdas, de
Ferran Sor, per mostrar las seva evolució al llarg del
temps a través de partitures de sis grans noms de la
música catalana i espanyola: Granados, Rodrigo,
Mompou, Falla i els mateixos Sor i Torrent.

Música

Un maridatge d’humor
i gamberrisme amb
Rhum&Cia

Sergi Carbonell (Txarango) i el seu pare Janot
Dissabte 25 d’abril a les 21h
Preu: 12 €
Durada: 1 h 30 min

Miquel Berga, fill de Salt, escriu aquest conte infantil que ha
inspirat a Marc Rosich per crear un espectacle musical amb
partitura de Carles Pedragosa. Una aventura visual pels
terrats del poble del Cap de Creus als anys 60, quan el
turisme iniciava el seu auge. Recomanada per al públic
familiar (infants de 3 a 9 anys).

Autor i director Manuel Dueso / Intèrprets Carme González, Miquel
Malirach i Manuel Dueso / Producció Jeloudoli i La Imprevista

De vegades ens trobem amb situacions que alimenten les
nostres ganes de cridar «a la merda!». En aquesta
comèdia tres actors interpreten a sis personatges de
passeig per un parc d’atraccions on comparteixen un
grapat d’històries absurdes, surrealistes, rocambolesques,
inversemblants que poden arribar a exasperar a
qualsevol. Un divertit i irreverent espectacle maquillat
d’una estètica clown on enviar-ho tot a pastar fang equival
en realitat a un clam a viure la vida intensament.

Teatre

Solitud

Víctor Català – Pol López –
Alícia Gorina
Divendres 15 de maig a les 21 h
Preu: 28 € /18 €
Durada: 2 h

Teatre

Màgia

Per a tots els públics

Una nit amb
Mag Lari
Divendres 1 de maig, a les 18 h i 21 h

Preu: 24 €/18 € / Forfet familiar: 70 € (Zona A)
Durada: 1 h 30 min

Direcció Rhum & Cia / Intèrprets Jordi Martínez, Joan Arqué, Roger
Julià, Mauro Paganini i Piero Steiner / Música Pep Pascual i Mauro
Paganini / Producció Velvet Event

Autor Diversos autors / Intèrprets Sergi Carbonell i Janot Carbonell

Després de cinc anys provocant el riure a més de 50.000
espectadors, els cinc pallassos multi-instrumentistes de la
companyia Rhum & Cia repesquen els millors moments
de la seva trajectòria en una festa frenètica i esbojarrada.
Gran reserva pren els números que els han valgut l’èxit dels
seus tres espectacles anteriors, tots ells guardonats amb
prestigiosos premis del gènere, i n’afegeix algun de nou
igualment divertit. Cinc genis del xou, la música i la màgia
que us embriagaran amb el seu humor sense deixar ressaca.
Activitat post-funció
Després de la funció xerrada
amb Rhum&Cia

Preu: 20 € /16 €
Durada: 1 h 20 min

Vint-i-cinc anys
d’il·lusions

Preu: 20 € /16 € / Forfet familiar: 60 € (Zona A)
Durada: 1 h 30 min

Un fort vendaval desfermat per la bruixa de la Tramuntana
impedeix als gats de Cadaqués mandrejar al ras. Sortiran a
la cerca de solucions i només un geni com l’estrafolari
Salvador Dalí els podrà ajudar a aturar la bruixa.

Ramon Madaula escriu i protagonitza una comèdia
sobre els llinatges familiars, acompanyat sobre
l’escenari, precisament, del seu nebot, Jaume Madaula i
de l’escriptora, dramaturga i actriu Estel Solé. Sota la
direcció de Mònica Bofill, el popular actor de teatre i
televisió interpreta al pare d’una família de l’alta
burgesia catalana, els Brugarol, que ordeix tota mena
d’estratagemes per tal que la seva filla, activista social i
feminista, no canviï el seu cognom pel de la mare. Una
divertida pugna familiar al voltant de les tradicions i la
supremacia del patriarcat.

Teatre

Diumenge 19 d’abril a les 18 h

Autor Miquel Berga / Dramatúrgia i direcció Marc Rosich i Carles
Pedragosa / Intèrprets Marta Ossó, Carles Pedragosa, Maria Santallúsia
i Toni Vinyals / Música Carles Pedragosa / Coreografia Roberto G. Alonso
Producció Bitò i Teatre Lliure

Autor Ramon Madaula / Direcció Mònica Bofill / Intèrprets Ramon
Madaula, Jaume Madaula i Estel Solé / Producció Bitò

Els
Carbonell
Coma Vergés

La bruixa de
la tramuntana
A ritme d’havaneres i
hits ie-ie dels anys 60

Preu: 18 € /16 €
Durada: 1h 10 min

Poesia

Clown

Pensem.
(Pausa). A la
merda!

Cordes
de dona

Poesia

Familiar

Comèdia

Música

Amici Miei

Teatre musical

Estrena

Els Brugarol

Josep Maria Fonalleras
adapta Aurora Bertrana
Teatre

Comèdia

Organitza:

El teclista dels populars Txarango, en Sergi Carbonell, i el
seu pare, l’actor Janot Carbonell, condueixen un
espectacle ben personal i alhora generacional. Miren cap
al passat per recuperar aquells poemes i cançons que els
han deixat empremta, que els evoquen vivències i
moments amb una forta càrrega emocional.
Maria del Mar Bonet, Federico García Lorca, Silvio
Rodríguez, Maria Mercè Marçal, Lluïs Llach, Maurice
Ravel o (per què no?) els mateixos Txarango són alguns
dels autors que els han marcat la vida i que compartiran
amb el públic en aquest recital. Amb col·laboracions
sorpreses. Part dels beneficis obtinguts amb l'espectacle
es destinaran a la Fundació Nzuri Daima.

Autor i director Josep Maria Lari / Intèrprets Mag Lari / Producció
Solucions Camiral

Ja fa més de 25 anys que el Mag Lari deixa a la seva
audiència bocabadada. Amb un bagatge de més de 2.500
funcions, l’il·lusionista ha realitzat números tan
sorprenents com fer desaparèixer els 65 músics de
l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Ha estat
mereixedor de prestigiosos reconeixements com dos
premis Butaca o el Premi Nacional de Màgia Còmica.
De la seva experiència ha après que si hi ha una cosa que
realment li agrada és trepitjar nous escenaris i interactuar
amb tota mena de públics per sorprendre’ls, fer-los riure i
transmetre’ls la il·lusió amb què ell mateix realitza els
seus trucs increïbles.

Autor Víctor Català / Direcció Alícia Gorina / Dramatúrgia Albert Arribas
/ Intèrprets Pepo Blasco, Oriol Guinart, Pol López, Maria Ribera i Pau
Vinyals / Producció Teatre nacional de Catalunya

Alícia Gorina, nominada al Premi Butaca a la millor
direcció el 2018 per Blasted, de Sarah Kane, es centra ara
en la gran novel·la de Víctor Català (pseudònim de
Caterina Albert). Amb dramatúrgia d’Albert Arribas,
aquesta versió teatral de Solitud conserva la riquesa
literària de la novel·la muntanyenca original i compta
amb Maria Ribera en el paper de Mila, la protagonista
insatisfeta amb el seu matrimoni que lluny de la ciutat
desferma les seves passions i s’embarca en un intens
viatge interior i emocional. La versió escènica d’un dels
imperdibles de la literatura catalana.
Activitat post-funció
Després de la funció
xerrada amb la companyia

Organitza:

Salt a escena
Humor

Teatre

Salt somriu

Presentat per Sergio Valero
Dv 7 de febrer a les 21h
Preu: 8 €

Alguns dels millors humoristes de Catalunya
pronuncien una col·lecció de monòlegs que
provocaran entre el públic llàgrimes i mal de
panxa de tant riure. Com ja és tradicional, el
saltenc Sergio Valero portarà la batuta
d’aquest divertit espectacle.

Humor

Una nit mooolt
complicada

Una comèdia dirigida per Martí
Peraferrer
Ds 8 de febrer a les 21h
Preu: 12 €

El dramaturg gironí Pepe Vaquero presenta
aquesta obra de personatges propers i quotidians
on els dos protagonistes, insatisfets sexual i
emocionalment, són empesos per qui els envolta a
viure una aventura disbauxada i luxuriosa. Res
sortirà com s’esperava. Una reflexió al voltant de
viure en una societat insensible amb els més febles.

Cicle de Teatre Amateur

Refugiats

Mentiders

Dg 23 de febrer a les 18h

Dg 29 de març a les 18h

Al Fons A La Dreta

Teatre

Tres farses
russes i la Coral
Sant Gregori

Amb la companyia Cuca de llum
Dv 14 de febrer a les 19 h
Preu: gratuït

Les veus de la Coral Sant Gregori i els actors i
actrius de la companyia Cuca de Llum es troben
per interpretar plegats aquesta obra del
dramaturg rus Anton Txèkhov. Espectacle amb
aportacions voluntàries a benefici de Càrites Salt
(es recolliran després de la funció).

Animals de
companyia

Guspira Teatre

Preu: 8 €

Música

Preu: 8 €

Dansem 2020

Escoles de dansa de Salt i Girona
Ds 29 de febrer a les 21h

Preu (donatiu): 8 € / 5 € (menors de 4 a 17 anys)

Professors, professores i alumnes de diverses
escoles de dansa de Salt i Girona, i algun artista
sorpresa, ballaran en aquest espectacle solidari per
recollir fons i contribuir a la tasca social de Càritas
Salt i Càritas Girona. Les entrades no les ven el
Teatre de Salt sinó que es poden comprar a Stein, i
a les escoles de dansa Nou Espiral i Cont-Class.
* També es pot fer un ingrés Fila Zero a:
Càritas Girona: ES-24-2100-8101-99-2200337011
Càritas Salt: ES-78-2100-0935-38-0100368744

Humor

Música

Teatre

Els bojos
del bisturí

El rei lleó

Ds 28 de març a les 21h

Preu: 8 €

Coral Rossinyol i Alimara

Ds 23 Dg 24 i Ds 30 i Dg 31 de maig a
les 18h

Grup de teatre Montilivi
Preu: gratuït

Les tàctiques del cap de servei d’un hospital que
intenta prevenir una debacle personal i professional acaben causant un munt d’embolics entre els
personatges d’aquesta esbojarrada i divertidíssima comèdia de Ray Cooney i interpretada pels
actors i actrius del Grup de Teatre Montilivi. Amb
aportacions voluntàries a benefici de Càrites Salt
(es recolliran després de la funció).

Més d’una vuitantena de petits grans artistes
participen en aquesta obra musical sobre la
coneguda aventura del lleó Simba que Walt
Disney portà a la gran pantalla fa més de 25 anys.
Una història de ressentiment, amistat i esperança
cantada per les joves veus de a Coral Rossinyol i
Alimara en la seva cita anual al Teatre de Salt.
*Les entrades no es poden comprar al web del Teatre de
Salt sinó que les ven la mateixa coral Rossinyol:
cororossinyolialimara@gmail.com

A partir del 17/12 a les 10h
Venda anticipada
www.teatredesalt.net

Elenc Santperenc

Llibreria 22
Carrer Hortes, 22 (Girona)
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Dissabtes de 9 a 13:30 h i de 17 a 20 h

Dg 3 de maig a les 18h
Preu: 8 €

Ds 2 de maig a les 21h

Teatre

Venda d’entrades

Noietes

Una Càpsula de Teatre

Dansa

Preu: 8 €

Per telèfon
972 402 004 (Teatre de Salt)
De dilluns a divendres (laborables) de 10 a 13h
Els dies 24 i 31 de desembre és tancat
Venda el mateix dia de la funció
A la taquilla del Teatre de Salt: des d’una hora abans
de la funció, si queden entrades disponibles. Amb el
carnet Artèria, 1h abans de la funció, entrades a 10€
(segons disponibilitat)

Consulta al web la disponibilitat d’entrades uns dies
abans de la funció. És probable que quedin entrades.
Pots comprar-les via web fins a l’hora de la funció.
Aquesta programació s'inclou dins el cicle de teatre
professional:

Avantatges i descomptes
Gener
2020

Febrer
2020

Dv 17, Ds 18 i Dg 19
Cobertura
Clara Segura
i Bruno Oro

Dissabte 1

Cançó per
tornar a casa

Divendres 14

19 h

Març
2020

SE

Diumenge 23

Dissabte 29

Anna Moliner

Una vetllada amb Mario
Gas i Bárbara Granados

Al Fons A lA Dreta

Escoles de dansa
de Salt i Girona

Amici miei

18 h

21 h

Refugiats
18 h

A

Dv 20 i Dg 22

JM Fonalleras adapta
Aurora Bertrana

Marisa Martins canta a
l'univers femení

Un viatge pel cosmos de
la mà de Míriam Iscla

Ramon Madaula - Jaume
Madaula - Estel Solé

Cordes de dona
21 h

Abans que es faci fosc Els Brugarol
21 h

21 h i 18 h

Dissabte 18

Diumenge 19

Havaneres i hits dels 60

Humor i gamberrisme
amb Ruhm&Cia
18 h

Sergi Carbonell (Txarango)
i el seu pare Janot

Divendres 1

Dissabte 2

Diumenge 3

Divendres 15

25 anys d'il·lusions

Una Càpsula de Teare

Elenc Santperenc

Víctor Català - Pol
López - Alícia Gorina

Una nit amb
Mag Lari
18h i 21 h

21 h

Forfet Familiar

Calendari
Dissabte 28

Divendres 27

Diumenge 29

Els bojos del bisturí Mentiders

Pensem. (Pausa).
A la merda!

Una crida a engegar-ho
tot a rodar i a viure la vida
21 h

Grup de teatre Montilivi Guspira Teatre
21 h

18 h

SE

A

21 h

Noietes
18 h
A

Pre o post-funció organitzada per El Club de la Ciutat Invisible

A

Solitud

Ds 23, Dg 24 ,Ds 30
i Dg 31

21 h

de descompte

Fes-te soci.
Obtindràs avantatges i
participaràs en
activitats exclusives.
Més informació:
www.ciutatinvisible.org

20%

de descompte

15%

de descompte

Carnet Jove, majors de
65 anys, família
nombrosa i monoparental, jubilats, aturats,
carnet de biblioteques de
Girona i Salt, Club Club
Vanguardia TresC

Coral Rossinyol i
Alimara

El projecte de la Fundació la Ciutat Invisible iniciat a Temporada Alta continua de gener a
juny al Teatre de Salt. L’objectiu és promoure l’intercanvi entre estudiants, professors i
professionals de les arts escèniques per tal que els alumnes de Salt puguin gaudir de noves
experiències culturals i viure el teatre en primera persona. Aquesta temporada es programarà l’espectacle La bruixa de la Tramuntana per a les escoles del municipi. També es manté
el projecte Artistes a l’aula, on actors i actrius professionals visiten els centres escolars.
www.ciutatinvisible.org/a-tempo/

El rei lleó
18h

20%

volem sang nova

Si tens menys de 30 anys,
fes-te el carnet gratuït
d'Artèria i gaudeix d'un
20% en la programació,
entrades a 10€ una hora
abans de la funció i molts
avantatges més.
www.ciutatinvisible.org

SE

Els Carbonell
Coma Vergés

Animals de
companyia

Grups familiars de
4 persones (nenes i
nens de 0 a 12 anys
i adults) Als
espectacles Gran
reserva i Una nit
amb el Mag Lari
(Zona A)

Els avantatges i descomptes només s'apliquen a la programació 'Grans noms de l'escena a prop teu'.

Dissabte 25

Gran reserva

21 h

SE

Dansem 2020

Dissabte 14

La bruixa de la
tramuntana

21 h

Dissabte 22

Dissabte 7

Paradisos oceànics

17 h

Maig
2020

SE

Divendres 6
21 h

Abril
2020

21 h

Una comèdia de Martí
Peraferrer

Diumenge 16

Tres farses russes i Rita
la Coral Sant Gregori David Bagés –
Amb la companyia
Cuca de llum

Presentat per
Sergio Valero

21 h

21h, 21h, 18h

Una nit mooolt
complicada

Salt Somriu

T de Teatre

60/
70€

Dissabte 8

Divendres 7

SE
SE Salt a escena

A

Teatre Amateur

